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Där jag sitter och skriver har jag musik på. Och när jag äter,
läser, diskar, städar, kör bil, åker buss eller flygplan, då låter
musiken någonstans ifrån, i stort sett hela tiden. När jag tar
min kvällspromenad har jag förstås hörlurar i öronen, liksom
många av dem jag möter. Var och en med sitt eget soundtrack. Numera finns nästan all musik, ny och gammal, från när
och fjärran, mainstream och very special, blott ett par mus
klick bort, och i stort sett gratis. Många av de mest kända och
beundrade människorna på jorden sysslar, eller har sysslat
med musik. Kort sagt, musiken tar stor plats i de flestas liv på
2010-talet. Vi lyssnar och somliga av oss spelar.
Ett betydelsefullt inslag i det svenska efterkrigsfolkhemmet är den kommunala musikskolan. Efter en försiktig start
på 1940-talet fick den ordentlig fart efter 1960. Många är vi
som åtminstone börjat, och en hel del som också fortsatt.
Ibland förklaras de stora svenska framgångarna inom popoch rocksvängen med musikskolan. Förmodligen ligger den
också bakom att kvalitet och bredd inom klassisk musik och
jazz är stor.
För 150 år sedan var det annorlunda. Då var musik något
man kom i kontakt med vid särskilda tillfällen. Då fanns inga
metoder att lagra musiken, och inga andra sätt att sprida den
än i form av noter på papper och genom framträdanden på
plats. Begreppet ”musklick” var långt ifrån uppfunnet, och inte
tillstymmelsen till någon kommunal musikskola kunde skönjas, ens vid horisonten.
Varför just 150 år? Jo, för att år 1862 författade kantorn och
musikläraren Claes Otto Lagerquist det upprop som samlade en
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Fint fotoalbum i Folkrörelsearkivet i Umeå. Ett arkiv tidskriften Västerbotten skulle stå sig slätt förutan.

försvarlig skara umebor till bildandet av Umeå Musiksällskap. Möjligen var musikens makt minst lika stor då som nu.
Lagerquist skriver att ”Hvar och en känner den njutning, förädling och högre lyftning i samhällslefnaden, hvilka äro en
verkan af sångens och musikens trollkraft.” Vidare menade
han att musiken bör komma alla till del, och att den ska få utöva sin milda och välgörande verkan på såväl rik som fattig,
och på både lycklig och olycklig. I det avseendet kan vi konstatera att han blev bönhörd.
Detta nummer av tidskriften Västerbotten hyllar Umeå
Musiksällskap, som inte bara fyller 150 utan också är Umeås
äldsta kulturförening. Bengt Hultman – bekant musikskribent
på Västerbottens-Kurirens kultursida – berättar om MusiksällArkitektritad tidskrift.

skapets historia, repertoar och om dess verksamhet i länet.
Under februari och mars 2012 följde Hultman dessutom repetitionerna inför Musiksällskapets vårkonsert och redovisar
sina intryck i en artikel.
Torgny Domar, tidigare ordförande, kommer till tals liksom
Lars Gunnar Martling, Carl Erik Nilsson, Agneta Högstadius
och Maria Borvall, alla välljudande och viktiga stämmor i
sällskapet.
En stämma som tystnat efter mer än sextio år i Umeå
Musiksällskap är Curt Rönmarks. Han avled i somras, vi till
ägnar härmed detta jubileumsnummer av tidskriften Västerbotten Curt Rönmark.
Anders Björkman, redaktör
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Lagerquists upprop från mars 1862.
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En historik
B e n g t H ul t m a n

Det var den i Umeå framåtsyftande och ideellt engagerade musikdirektören Claes
Otto Oktavius Lagerquist som i mars 1862 riktade ett upprop till invånarna i Umeå
angående ”bildandet utaf ett Musikaliskt Sällskap”. Han betonar i uppropet vikten
av att komma samman och sjunga, som ett sätt att berika vardagen. Körsång var
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för honom ”Englarnes språk”.

Claes Otto Lagerquist.

Lagerquist var vid detta tillfälle 28 år gammal,
han var kantor och organist i församlingen, musiklärare vid läroverket och seminariet samt
ämneslärare vid folkskolan. Dessutom verkade
han senare som musikdirektör vid Westerbottens Fältjägare Corps mellan åren 1870 och
1884. Med andra ord en skolad person, väl
skickad att hålla i trådarna för den kommande
verksamheten. Han hedrades med flera utmärkelser och redan som 32-åring utsågs han till
associerad ledamot av Musikaliska akademien.
Lagerquist var förutseende att i sitt upprop
vända sig till två olika målgrupper – ”arbetande
och icke-arbetande ledamöter”. Han insåg med
andra ord vikten av att förutom aktiva sångare
och musiker behöver en förening, som ska utvecklas stabilt, också många sympatisörer från
olika samhällsklasser. Redan i början av 1870-talet invaldes så kallade hedersledamöter. De två
första var landshövdingen Erik Viktor Almqvist
och doktorinnan A. Lindström, sålunda med3

borgare med inflytande i samhället. Det skulle
komma att visa sig vara ett riktigt snilledrag, då
dessa och andra hedersledamöter på olika sätt
kunde förbereda föreningens fortsatta verksamhet genom att med dagens ordbruk säga att det
hela kunde fungera som en ”gräddfil”. I en annons i Umebladet 30 augusti 1862 kallas de intresserade till möte hos Konditor Plagemann.
Inte mindre än 74 personer, 35 damer och 39
herrar, hörsammade kallelsen och bänkade sig i
konditoriet en trappa upp nämnda eftermiddag.
Förslag till stadgar blev antagna och en fungeran
de styrelse vald. Vid detta sammanträde utsågs

Carl Johan Schildt, Musiksällskapets förste ordförande.


Två annonser införda i Umebladet 30 augusti 1862.
Lagerquist hade alltså mer musikaliskt på gång.
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kaptenen och sedermera majoren Carl 
Johan
Schildt till ordförande, lektorn Jacob Oscar
Högstadius till sekreterare, samt lektorn C. J.
Dahlbäck till skattmästare. Vidare valdes Claes
Otto Lagerquist samt fruarna Augusta Scharin,
Amanda Phylsson och demoiselle Emilia Huldt
till musikanförare. Umeå Musiksällskap var bildat – ”en förening af vänner och idkare av tonkonsten, hvilka förbundit sig att hvar, efter bästa
förmåga, gemensamt verka för egen och andras
musikaliska bildning”. Umeå Musiksällskap blev
därmed det tredje musiksällskapet i Sverige.
Redan tidigt framgår hur framsynt den första
styrelsen kom att se på Sällskapets roll. Man insåg att Högre Allmänna Läroverket utgjorde en
viktig rekryteringsgrund för blivande amatör-

musiker, men också för personer som direkt eller
indirekt skulle kunna stödja Sällskapet. Framsynt hade man också resonerat då det i stadgarna
fastslogs att ”därest mot förmodan Sällskapet i
en framtid skulle komma att upplösas, skola alla
dess tillhörigheter såväl musikalier som instrumenter, tillfalla det s.k. Kapellet eller Musik
institutionen vid Umeå Högre Elementarläroverk”. Men inte nog med det. Man instiftade
också en ”Praemii Fond” för skickliga musikut
övande elever. Elever som deltog i Musiksällskapets verksamhet behövde heller inte erlägga
några avgifter, vilket annars stadgades. Som
kuriosum i detta sammanhang kan nämnas orden i en årsberättelse från 1868 författad av lektor Högstadius: ”Så länge Elementarläroverket
härstädes besökes av en bildningssökande ungdom, måste Musiksällskapet komma att existera, i synnerhet som det på det närmaste är därmed förbundit och åsyftar därur framlocka,
uppmuntra och utveckla musikaliska anlag”.
Intresset bland de församlade att stödja, och
för vissa att aktivt ingå i föreningen måste ha varit tillräckligt för redan 22 november samma år
annonserades en ”Musik-utföring”, men det evenemanget hade nog en mer intim och lokal
karaktär. Följande vår ägde föreningens verkliga
elddop rum, nämligen den första offentliga kon
serten, 17 april 1863 i Elementarläroverkets
samlingsrum.
Det tycks ha gått bra från början, i redogörelsen för 1868 skriver sekreterare Högstadius:
”Sällskapets verksamhet har dock oafbrutet fortgått, och med hvilken framgång, derom vittnar i
musikaliskt afseende sista årets musikutföringar
och i ekonomiskt afseende dess kassabehållning,
inköpta musikalier och instrumenter…”

Annons i Umebladet 10 april 1863.

Redan under de första decenniernas verksamhet uppstod en konflikt mellan föreningens
båda verksamhetsinriktningar, sången respektive
instrumentalmusiken. Antalet utövare på strängoch blåsinstrument var definitivt i minoritet i
förhållande till medlemmar som ägnade sig åt
sång. Detta hindrade dock inte att musikinslagen hade acceptabel kvalité. Ett dilemma var
emellertid enligt noteringarna problemet att få
föreningens medlemmar att infinna sig i tid till
repetitionerna. Ett genialt drag trodde man sig
ha gjort 1881 då man beslöt att utta en mindre
straffavgift av dem som inte infann sig på utsatt
tid. Det föll kanske inte helt i god jord, men
viss kompensation för de drabbade erbjöds då
den uttagna boten kunde nyttjas för den förtäring som gavs efter musikrepetitionen.
Vi ska också komma ihåg att de icke-musicerande ledamöterna behövde någon typ av aktivitet parallellt med musikrepetitionerna. Många
ville gärna ägna sig åt kortspel. Nu blev det inte
mycket av med detta, då styrelsen ansåg att
5
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Program, juni 1876.

Program med biljett, 1899.

Program, april 1883.
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kortspel låg utanför det anständigas gräns. Där
emot passade dans.
Föreningens dubbla kategorier och att styrelsen ville ge båda grupperna det man önskade
gav vid handen att föreningen kom att upplevas
som en enda stor familj, där medlemmarna tog
väl hand om varandra. Så fungerade också de så
kallade Soaréerna där inga utomstående deltog.
Ett pikant undantag noteras 1889, när häradshövding Bergenholtz ansökte om att få delta.
Genom ett kollektivt taget beslut bland alla
medlemmar i föreningen tillstyrktes häradshövdingens deltagande, men det kom att kosta honom hela 2,50 kronor, vilket var nära nog dubbelt så mycket som medlemmar fick betala i
avgift för hela året. Detta är exempel på före
ningens sätt att sköta det sociala livet, men vilka
företeelser kom att spegla det rent musikaliska
utövandet? I början av 1900-talet införde man
något som kallades familjeaftnar. Dessa hade ett
bredare innehåll som kammarmusik, kvartettsång med solistiskt innehåll men också uppläsningar av olika slag. Man hade tänkt på det mesta och lät damerna ta med sig sina handarbeten.
Till och med några spelbord togs i anspråk.
Vid den här tiden visade det sig att det blev
allt svårare att vara den aktiva förening, som
man hade ambitionen att vara. Verksamheten
låg i stort sett i malpåse fram till i början av
1920-talet, då advokaten Nils Beite tog ett tydligt initiativ som kom att rikta Sällskapets breda
åtaganden mot insatser inom instrumentalmusiken. Det hela blev dock något av en berg- och
dalbana under 20-talet. Ett viktigt steg togs i
början av 1930 när man beslutade vid ett möte
med både amatörer och yrkesmusiker att ”Musiksällskapet skulle upptaga arbetet” och att de

yrkesmusiker som ville ha ersättning skulle begära det. Amatörmusikerna lät meddela att de
inte ville ha någon ersättning för sitt deltagande.
Nu blev också Umeå Musiksällskap medlem
i Sveriges Orkesterföreningars Riksförbund vilket innebar ett årligt bidrag vid inträdet på 2350
kronor. Vid den tiden hade man från Umeå stad
per år erhållit 800 kronor, ett bidrag som kort
därefter höjdes till 1200 kronor.
Under andra världskriget blev samhällslivet
påverkat av att våra grannländer drogs in i kriget. Musiksällskapet visade sin solidaritet med
de drabbade, 1940 gavs en musikafton till förmån för Finlandshjälpen. Samtliga yrkesmusiker
medverkande utan ersättning och bruttoinkomsten gick i sin helhet till ändamålet. Att det var
oroliga tider syns vidare i Sällskapets protokoll
från samma år där det noteras att styrelsen beslutat att placera 200 kronor i Svenska statens
försvarslån. Å andra sidan var styrelsen helt inne
på att så långt möjligt trots krigsåren hålla verksamheten i gång.
Sällskapets viktiga frågor under decennierna
efter kriget handlade bland annat om repetitions- och konsertlokaler och om yrkesmusikernas ställning. I pressen kunde man läsa att
det fanns planer på att lägga ner I20-regementets musikkår. Utan dessa viktiga yrkesmusiker,
främst bleck- och träblåsare, skulle Sällskapet
åderlåtas på absolut nödvändiga orkestermusiker. Inför dessa utsikter kom en idé upp om att
inrätta en kommunal musikskola. Efter en rad
turer och uppvaktningar beslutades i Stadsfullmäktige att inrätta en sådan som beräknades
komma igång hösten 1963. Detta kom att få en
viktig och avgörande betydelse för Umeå Musiksällskap framgent.
7
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Musiksällskapets orkester 1962. Numera är det fler kvinnor och lägre medelålder.

För att stabilisera och upprätthålla hyfsade
biljettintäkter inbjöd Sällskapet publik från
grannorterna Nordmaling, Robertsfors, Vindeln,
Hörnefors, med flera, som fick köpa biljetter
till reducerat pris. Fribiljetter till bland annat
representanter för stadsfullmäktige och Umeå
Studentkår var också ett regelbundet återkommande inslag.
Under tidigt 1970-tal diskuterades på vilka
dagar och vid vilka klockslag Sällskapets konserter skulle äga rum. Man genomförde en publikenkät som föreslog söndagen som lämplig
dag och så är det än i dag, en majoritet föreslog
start kl 19.30 eller kl 20. Numer sker konserterna med start kl 18, med enstaka undantag.
Samtidigt blev också frågan om rabatterade
årskort med ja besvarad.
8

Den så kallade trestadskonserten i Lycksele
1973 – sådana evenemang gavs vid olika tillfällen
under åren – blev en stor framgång och visade på
vikten av samverkan mellan länets tre städer och
deras aktiva amatörmusiker. Man hade också gäst
konserter i bland annat Hörnefors och Bjurholm.
Framgångarna kan vidare exemplifieras med
publikrekordet 1975 som sattes vid uppförandet
av Haydns Skapelsen då Östra Gymnasiets aula
blev fullsatt med 1100 personer. Här som ofta
under 1900-talets senare hälft genomfördes arrangemanget i samverkan med Regionmusiken
och med musiker från Framnäs folkhögskola i
Öjebyn utanför Piteå. Publiksiffror av den kalibern har uppnåtts vid ett flertal tillfällen – tydliga tecken på Umeåpublikens starka intresse för
konstmusik.
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I början av 1980-talet utökades Sällskapets
organisation för att kunna hantera arrangemang
utöver de egna konserterna. Samtidigt uttryckte
styrelsen farhågan att Sällskapets primära roll
med orkestern skulle kunna komma att förtas.
Det gällde att hitta en balans mellan dessa två
funktioner. Den hittills största satsningen som
Sällskapet åtagit sig var säsongen 1983–84 då
man stod som ensam arrangör av inte mindre än
18 konserter och därtill som medarrangör för ytterligare fem. Nu sattes verkligen behovet av
samplanering på svåra prov, men även det klarade man av.
Året därpå genomfördes en avslutningskonsert, där Umeå Sinfonietta och Umeå Musiksällskap spelade tillsammans, ett exempel på den
strävan Sällskapet har att amatörer och profes
sionella musicerar tillsammans.
Umeå Musiksällskaps verksamhet fram till i
dag har kantats av både med- och motgångar,
där motgångarna kanske i första hand legat på
det ekonomiska planet.
Västerbottens orkester

Meny vid hundraårsfirandet.

En utveckling av Musiksällskapets arbete ute i
länet skulle kanske kunna vara – efter inspiration från andra håll i landet – att inför särskilda
tillfällen som festivaler eller större evenemang
sätta samman en länsövergripande orkester. Den
kunde kallas ”Västerbottens Läns Symfoniorkester” eller enklare ”Västerbottens Festivalorkester”, och skulle kunna bestå av duktiga amatörmusiker från Umeå, Skellefteå och Lycksele
och dessutom från några orter till som exempelvis Robertsfors, som ju har lång erfarenhet av
bland annat operett- och musikaluppsättningar,
eller Holmsund. Under kulturhuvudstadsåret

2014 skulle man dessutom kunna ge en utomhuskonsert med bortemot 125 amatörmusiker
från hela Västerbotten just för att understryka
att aktiva, skickliga amatörmusiker stödjer kulturlivet i länet. Ett program med ståtlig och fyllig orkestermusik. Det vore en kraft att räkna
med.
9
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En ung Wilhelm i Musiksällskapets fotoalbum.
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Wilhelm Peterson-Berger
B e n g t H ul t m a n

Flera speciella omständigheter rör Umeå Musiksällskap och Wilhelm Peterson-Berger,
en av våra stora svenska tonsättare. Han tillbringade delar av sin ungdom i Umeå
och återkom sedan vid flera tillfällen. Mest känd är kanske hans pianosvit Frösöblomster, men Peterson-Berger har också komponerat till omfånget stora verk som
operor, flera symfonier, liksom en violinkonsert.

Under 1880-talet när orkestermusiken mycket
tack vare Umeå Musiksällskap fått en allt större
plats i Umeås kulturliv dyker för första gången
Wilhelm Peterson-Bergers namn upp i handlingarna. Han hade som tonårig läroverksstudent blivit ombedd att ta plats i Umeå Musiksällskap som aktiv musiker. Peterson-Berger tog
studentexamen 1885 och fortsatte därefter till
musikkonservatoriet i Stockholm för studier
som tog fyra intensiva år och som resulterade i
organistexamen. Han hann dessutom med kompositionsstudier.
Umeå Musiksällskaps verksamhet låg i det
närmaste nere under närmare två år efter stadsbranden 1888 då en hel del av Sällskapets inventarier blev lågornas rov. Wilhelm PetersonBerger kom 1891 tillbaka till Umeå efter sina
studier och ombads att ta ansvaret som dirigent
och ledare för Sällskapets orkester, samtidigt
som han var verksam som språk- och musiklärare i staden.

Den 23 juni 1922 i samband med Umeå
stads 300-årsjubileum uppfördes den så kallade
Umeåkantaten, ett verk för soli, kör, orgel, piano,
soloviolin och militärorkester med text och
musik av Wilhelm Peterson-Berger.
…man torde kunna fastslå, att Wilhelm
Peterson-Bergers kantat till Umeå stads
300-årsjubileum genom sin enkla värdighet,
sin melodiska skönhet och omväxling, sin
lättillgänglighet och omedelbara friskhet, sin
svenska, speciellt nordsvenska prägel och
framför allt sin innerlighet gjort ett starkt
och gripande intryck på så gott som alla,
som haft tillfälle att åhöra kantaten.
Nils Beite Västerbottens-Kuriren 8 juli 1922

Mitt under första världskriget 1916 hade Umeå
Musiksällskaps verksamhet avstannat, men
med den mycket stora framgång man hade
med Umeåkantaten kunde Sällskapet i december 1922 åter ha full verksamhet med sin första
symfonikonsert efter mer än sex års tystnad.
11
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Tyvärr har det inte varit möjligt att återfinna
partituret till kantaten men det finns klaverutdrag, som legat till grund för den till vissa delar
rekonstruerade instrumenteringen, utförd av
Lennart Hedvall, och som framfördes så sent
som 1983 av Umeå Musiksällskap. Vissa delar
är också instrumenterade av Staffan Arvidsson,
en känd profil i Musiksällskapet både som violinist och repetitör.
En verkligt kuriös händelse måste härom berättas. Umeå Musiksällskap hade 1937 i samband med Wilhelm Peterson-Bergers 70-årsdag
beslutat att vid en särskild konsert ihågkomma
Sällskapets berömde tidigare musiker och dirigent genom att uppföra någon av hans många
kompositioner. Man skulle kunna tro att detta
mottogs med både glädje och entusiasm av jubilaren. Hans svarsbrev till ordföranden i styrelsen för Umeå Musiksällskap daterat 23 juli
1937 vittnar emellertid om annat:

Jubileumsprogram 1922.
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Har i dag mottagit Edert svar på mina förslag.
Jag tackar Eder för dess tydlighet som till min
glädje definitivt avgör hela frågan om mitt
jubileum i Umeå. Det kan aldrig falla mig in
att i min skol- och hemstad Umeå fira mitt
70-årsjubileum i sällskap med kompositioner
av andra tonsättare, döda eller levande. Visar
Umeå musiksällskap mig den stora frikostigheten att på jubileumsprogrammet inrymma
ett litet nummer av mig, blir jag så överväl
digad av denna hyllning att jag absolut inte
orka fara. Allra minst orkar jag finna ord
för den rent tryckande stora tacksamhet jag
måste känna mot den person som haft denna
glänsande idé att hylla två andra svenskar
med anledning av att jag fyller 70 år.

FOLKRÖRELSEARKIVET UMEÅ

Peterson-Bergers brev till Musiksällskapet i juli 1937.
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Peterson-Berger förevigad 1929 i Döbelns park i Umeå av David Wretling.

Initiativet att hedra Peterson-Berger på hans
70-årsdag var måhända vällovligt, även om formerna för firandet kanske kunnat vara annorlunda.
Den spetsiga ironi med vilken Peterson-Berger formulerar sig var väl känd från de musikrecensioner han skrev för Dagens Nyheter och
Östersunds-Posten. Han kunde där vara både
nedlåtande och anklagande. Exempelvis gick
14

han så hårt åt Wilhelm Stenhammar och Hugo
Alfvén att han fälldes i Pressens Opinionsnämnd, varpå Dagens Nyheter uppmanades att
avskeda sin omtalade kritiker. Många musiker
har berättat hur skärrade de kunde vara när de
från podiet eller scenen såg att herr PetersonBerger satt i salongen för att fullgöra sin uppgift som musikkritiker.

På repertoaren
B e n g t H ul t m a n

Ända sedan starten för 150 år sedan har Umeå Musiksällskap med god marginal
levt upp till målsättningen att vara ”en förening af vänner och idkare av tonkonsten,
hvilka förbundit sig att hvar, efter bästa förmåga, gemensamt verka för egen och
andras musikaliska bildning”.

Om vi begränsar oss till de senaste decennierna
så visar det sig att Sällskapet trots ekonomiska
svårigheter i förvånansvärt hög grad lyckats
bjuda in välrenommerade och etablerade solister, ibland av världsklass – naturligtvis också
gästdirigenter, flera av dem återkommande vid
olika spelår, andra för ett enda gästspel. Med
goda solister och dirigenter har man också klarat
utmaningen att kunna framföra en repertoar
som verkligen har gått hem, både hos professio
nella ”förståsigpåare”, och hos den ”vanliga” publiken. Ett tecken på detta är inte enbart tidningarnas regelbundna bevakning av k
 onserterna,
utan också den oftast mycket goda publiktillströmningen, helt i klass med vad Norrlands
operans symfoniorkester lyckats med.
Jag konstaterar att det är en blandning av
gängse standardrepertoar av hög klass, och då
menar jag ganska krävande symfonisk musik,
liksom konserter med kvalificerade solister, som
kännetecknar Umeå Musiksällskaps kvalité och
utbud. En lite mer udda repertoar är också på
sitt sätt Sällskapets signum. Det verkar ligga i

linje med den uppgift som formulerades redan
vid bildandet 1862 att musiken ska verka för
bildning av såväl musiker som publik. I den valda repertoaren återfinns bland annat de stora
mästarnas symfonier, det vill säga verk av Wienklassiker som Mozart, Haydn, Beethoven och
Schubert men också verk ur den romantiska repertoaren. Man har heller inte avstått från, för
en amatörorkester, svårspelade symfonier av exempelvis Schumann, Sibelius och Borodin.
Men det är ju inte säkert att sådana verk
uppförandemässigt alltid blir så lyckade, helt
enkelt på grund av att den tekniska nivån kräver alltför mycket. Men friskt vågat, hälften
vunnet brukar det ju heta. Många lyssnare av
konstmusik tycker säkert att en solokonsert
med en kanske namnkunnig solist är väldigt
lockande när man står i valet och kvalet om man
ska köpa biljetter eller inte. Jag hittar många exempel på solokonserter för olika instrument,
inte enbart för violin eller piano och orkester.
Många av Sällskapets aktiva musiker, minns med
glädje och beundran framförandet av Pjotr Tjaj15

kovskijs 1:a pianokonsert med Åke Wahlberg
som solist. Eller när Hans Leygraf solospelade i
Mozarts 20:e pianokonsert i d-moll 1987.
Jag finner också solokonserter för andra instrument som till exempel Carl Maria von Webers klarinettkonsert eller Johannes Brahms
dubbelkonsert för violin och violoncell, ett
verk som framfördes 1988. En omständighet,
som också kännetecknar Sällskapet är att man
vid många tillfällen knyter till sig solister från
Norrlandsoperans symfoniorkester, exempelvis
vid vårkonserten 2001 när den då i Norrlandsoperans symfoniorkester verksamme violinisten
och konsertmästaren Jan Bjøranger spelade solo
stämman i Johan Halvorsens Air Norwegian för
violin och orkester. Andra orkestermusiker ur
Norrlandsoperans symfoniorkester som med-

Susanna Levonen.
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verkat är Orvar Johansson, valthorn, hösten
2003; Malin Silbo-Ohlsson, trumpet, december 2004 samt Annika Wallin och Bengt Sandström, fagott respektive klarinett hösten 2007.
I dag har inte Norrlandsoperan någon annan
fast anställd artist än operasångerskan Susanna
Levonen, och hon sjöng med Sällskapet så sent
som under 2012 års vårkonsert. Tidigare har
bland andra operans sångare Carina Strandberg
och Lars Martinsson medverkat.
Mest Mozart
Av programmen framgår att vissa tonsättare är
mer representerade än andra under de senaste
25 åren. Mozart, som är den i särklass mest spelade, har förekommit vid uppemot ett trettiotal
konserttillfällen, med allt från symfonier, solokonserter, operaouvertyrer till sakrala verk.
Tätt efter Mozart följer Beethoven och Schubert. Av Schubert har Sällskapet under de senaste 30 åren framfört mer än hälften av hans
nio symfonier. Musikerna, men kanske också
dirigenterna har uppenbarligen tyckt mycket
om Schuberts symfoniska verk, inte bara för
dess melodirikedom och lättillgänglighet utan
också för att musiken instrumentalt passar Sällskapets orkesterbesättning.
I samband med operaartisternas gästspel har
förstås operaarior och andra romanser framförts
av tonsättare som Giuseppe Verdi och Gioacchi
no Rossini. Ibland har också körverk med beledsagande orkester satts upp på programmet, inte
bara en gång under den aktuella perioden. Härliga och bäriga körverk som Carmina Burana av
Carl Orff eller Brahms Ein Deutsches R
 equiem
kan Sällskapet känna sig hedrat av att ha framfört.

FOLKRÖRELSEARKIVET UMEÅ

Även Haydn, Alfvén, Weber, Brahms, Dvořák, Tjajkovskij, Debussy...

Men talet om att ”ta ut svängarna rejält” då?
Hittar man i dokumenten några verkligt sällan
spelade kompositioner?
Själv tilltalas jag av att udda tonsättare får
komma till tals, eller kanske också något mycket
sällan framfört verk av en erkänd tonsättare. Sådant menar jag berikar lyssnandet. Exempel på
detta är Georges Bizets enda symfoni i C, som
han skrev vid mycket unga år och som Sällskapet spelat. Det finns många okända tonsättare
som helt oförskyllt råkat hamna i skuggan av giganter som Bach, Mozart, Beethoven och Chopin. 1986 spelade Sällskapet den böhmiske tonsättaren Jan Václav Voriseks symfoni i D, vilken
sällan eller aldrig finns med på konsertrepertoaren i Sverige – och tre år senare stod en annan
böhmisk tonsättare, Jan Antonín Kozeluchs på
programmet med sin fagottkonsert.

Överlag visar Sällskapet och dess programansvariga en förståelse för att vilja ge publiken
en bred konstmusikrepertoar. Ibland kan det
naturligtvis vara fråga om ett publikfrieri, till
exempel att framföra Beethovens 5:e symfoni
för hundrafemtionde gången, men inget i verksamhetsberättelserna visar att en sådan “inofficiell” diskussion har förts i Sällskapets styrelse
eller programråd. Sällskapet tillåter sig att gå utanför standardrepertoaren och lyfta fram verkligt udda musik av både etablerade och mindre
kända tonsättare. Här är ytterligare några exempel på sällan hörda verk: Aram Chatjaturians
första violinkonsert, som spelades för tio år
sedan. När Musiksällskapet tog sig an Mozart
eleven Johann Nepomuk Hummels trumpetkonsert meddelades publiken att den till
gängliga orkesterstämman var i en tonart som
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inte gick ihop med den tonart som solistens
trumpet var stämd i, varför orkestern i all hast
hade ersatts med en pianist. Den sällan framförda trumpetkonserten blev av en recension
att döma ändå en framgång, som ett uppenbarligen fullgott alternativ till Haydns nästan sönderspelade trumpetkonsert.
Hur har då fördelningen mellan nutida tonsättare och låt mig säga traditionella sett ut i ett
30-årigt tidsperspektiv? Generellt har spelats
väldigt få moderna tonsättare om vi med moderna menar tonsättare från 1900-talets början
och framåt. Ett intressant namn som dyker upp
är Alexander Arutiunian och dennes trumpetkonsert, som Sällskapet framfört vid två tillfällen de senaste 20 åren, 2008 med Kent Jonsson
som solist. Däremot är det ytterst sparsamt med
specialskrivna verk för Sällskapet. Möjligen kan
man säga att Umeåsonen Hans Nilssons verk
Miniatyrer för orkester är exempel på ett sådant.
Ett annat är beställningsverket från 1999 med
titeln Vävnader, skrivet direkt för Umeå Musiksällskap av tonsättaren Olof Lindgren, med de
välkända musikerna Peter Gardemar, violin, och
Torbjörn Näsbom, nyckelharpa, som solister. Till
denna konsert skrev Olof Lindgren en konsertouvertyr. Jag har förstått att för en amatörorkester, låt vara en väl fungerande sådan med
många skickliga musiker, är det rätt vanskligt att
ge sig på nyskriven musik. Den repertoaren
måste kanske spelas i första hand av professionella orkestrar, som till exempel Norrlandsoperans symfoniorkester. Ett uruppförande som gav
mersmak var emellertid Svante Henryssons
Cello Concerto nr 2, som spelades i april 2010.
Vad beträffar den svenska musiken har Sällskapet under de senaste 30 åren utan tvekan
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tagit ett fullgott ansvar. Svensk musik representeras av inte mindre än 35 kompositörer, de
flesta mycket kända och uppskattade inom
konstmusiken. Lars-Erik Larsson är den svenske tonsättare som spelats flest antal gånger,
bland hans verk hittar vi Pastoralsviten, violinkonserten liksom klarinettconcertinon och körverket Förklädd Gud.
En svensk tonsättare, som har en speciell
koppling till Umeå Musiksällskap är Wilhelm
Peterson-Berger. Flera verk av honom har spelats, det kanske mest omtalade är den specialskrivna kantat som framfördes vid Umeå stads
300-årsjubileum 1922.
Sammanfattningsvis kan sägas att enbart under de senaste 25–30 åren har Umeå Musiksällskaps programansvariga, orkestermusiker och
kontrakterade dirigenter bemödat sig väl om
att framföra musik ur den svenska konstmusik
skatten, vilket inte alltid är fallet med profes
sionella orkestrar som ibland anklagas för att
inte tillräckligt värna om den svenska konstmusiken. Å andra sidan har det legat i Umeå Musiksällskaps ”historiska arv” att särskilt beakta
det svenska musikarvet.
Gäster med gester
Umeå Musiksällskap har ofta gjort goda val beträffande repetitör och dirigent, vilket i stor utsträckning borgar för kontinuitet och kvalité.
De senaste tio åren har Per-Erik Andersson verkat som repetitör och ofta också som dirigent.
Varje orkester, professionell eller amatör- stimuleras av att emellanåt engagera gästdirigenter och Umeå Musiksällskap har tämligen regelbundet inom ramen för sina resurser kunnat
bjuda orkestermusikerna och publiken på goda
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Tackbrev från Cecilia Rydinger Alin.
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Finn Rosengren.

Glenn Mossop.

Gennadij Rozjdestvenskij.

gästdirigenter. Flera av dessa har sedan återkommit för ytterligare gästspel. Av brev ställda
till styrelsen framgår också att flera dirigenter i
hög grad uppskattat samarbetet med musikerna. I några fall har det utvecklats ett så förtroendefullt samarbete att kommunikationen
mellan Sällskapet och dirigenten kunnat hand-

la om tydliga musikaliska skiljaktigheter beträffande solist- och repertoarval. Om Sällskapet föreslagit ett programinnehåll, som gästdirigenten
funnit skäl att ifrågasätta utifrån orkesterns kapacitetsnivå och verkens svårighetsgrad, framgår
det i korrespondensen att man i slutänden ändå
är helt överens om att göra föreslagna ändringar.
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Ett sådant förhållningssätt mellan en gästande
dirigent och orkestern kan vara till gagn för orkesterns utveckling i det långa loppet.
Vår svenska stjärndirigent Cecilia Rydinger
Alin har vid ett flertal tillfällen varit orkesterns
ledare, liksom Finn Rosengren och Glenn Mossop. Många musiker har särskilt framhållit att de
trivts särskilt bra med dessa gästdirigenter. Andra
namnkunniga dirigenter har varit Sixten Ehrling,
Tor Mann och Sten Frykberg.
Personliga kontakter med inbjudna artister
som medlemmar i Sällskapet har haft och fortfarande har, är en förklaring till att man exempelvis kunnat engagera den ryske stjärndirigenten
Gennadij Rozjdestvenskij. Flera brev utväxlades
mellan dennes impressario i England och styrelsen vilket så småningom ledde till att Sällskapet
kunde ro i hamn gästspelet våren 1999. Musiken
vid detta tillfälle kan man nog säga var spektakulär: Modest Musorgskijs berömda verk Tavlor på
en utställning, i original för piano – men den här
gången inte i Maurice Ravels eller Vladimir Asjkenazis berömda orkestreringar, utan i Leo Funteks. Mig veterligt ett ytterst sällan förekommande alternativ. Men inte nog med det, programmet
innehöll också ryssen Sergej Vassilenkos balalajkakonsert med fenomenet och virtuosen Nicolaus Zwetnov som solist. Denna gång var det
med andra ord ryskt för hela slanten, men så annonserades också evenemanget som Sällskapets
Ryska Konsert.
Kör i vind
I fråga om repertoarval är Sällskapets samverkan med körer avgörande. Orkesterns tydliga
bredd härvidlag visas i samarbetet med kammarkören Sångkraft, Umeå Studentkör, Umeå
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Kammarkör, Oratoriekören, Umeå Manskör, Ceciliakören, Kör 74, med flera. Vid den så kallade
Festkonserten i maj 2000 blev samarbetet med
Sångkraft särskilt uppskattat, detsamma gäller
Studentkörens medverkan i Lars-Erik Larssons
Förklädd Gud hösten 2008. Satser ur Händels
Messias, Orffs Carmina Burana och Verdis Messa da Requiem är liksom den traditionella julmusiken vid Sällskapets decemberkonserter
möjliggjorda tack vare samverkan med körerna
i Umeåområdet.
Under många år har också Sällskapet liksom
andra i Västerbotten anslutna orkesterföreningar haft god hjälp av Riksförbundet Sveriges
Amatörorkestrar, RSAO. Genom en sammanslagning 1999 av RSAO och Sveriges Orkesterföreningars Riksförbund, SOR, bildades Sveriges
Orkesterförbund, SOF. Redan 1930 blev Umeå
Musiksällskap anslutet till SOR. De olika riksorganisationerna erbjöd landets orkesterföreningar
under perioder även kompetensutveckling för
aktiva musiker i amatörorkestrar, något som
Umeå Musiksällskap gärna tagit del av när de
ekonomiska förutsättningarna så tillåtit.
Att Umeå Musiksällskap under lång tid rönt
stor uppskattning även utanför länsgränserna är
väl känt. I samband med invigningen av Musikens Hus vid Nybrokajen i Stockholm i mars
1998 inbjöds Umeå Musiksällskap att närvara
vid högtidligheterna som representant för
svenska amatörorkestrar. Invigningshögtidligheterna skedde med kunglig pompa och ståt och
stor massmediabevakning. Bättre marknadsföring kan man nog inte tänka sig, men framför allt
var det förstås ett ypperligt tillfälle att visa Sällskapets musikaliska kvaliteter.

Ett mångårigt utbyte med amatörorkestern i finländska Vasa
har också bidragit till ett inslag
av 
internationell samverkan.
Umeå Musiksällskap har genom
fört flera orkesterkonserter i Finland medan Vasas orkester har
konserterat i Umeå. Ibland har
orkestrarna vid dessa tillfällen
slagits samman. 
Mötena har
medfört ett annat repertoarval,
och givit möjligheter att sprida
den nordiska musiken i våra två
länder.
Ett evenemang som gick av
stapeln i maj 1998 är ett bra
exempel på samverkan, som går
utanför det traditionella vilket är
ganska 
typiskt för Sällskapets
öppna sinne gentemot det lite
mer spektakulära. Samarbetsparterna var Norrlands
operan,
Norrlandsoperans vänner samt
Umeå Läkarsällskap. Föreställ
ningen bar titeln Döden på Operascenen. Operans värld är fylld av rollgestalter
som dör och som möter sina öden på överraskande sätt, och där dödsorsakerna är både märkliga och uppseendeväckande. Det förekommer
såväl snöskred som explosioner och giftiga dekokter vilka ger mystiska farmakologiska effekter. Vad Umeå Musiksällskap här gjorde var att
med föreläsningar musikaliskt illustrera exempel på sådana operascener, men också analysera
dessa utifrån en rent musikalisk utgångspunkt.
Bland operaavsnitten i denna unika föreställ-

FOLKRÖRELSEARKIVET UMEÅ

Över Kvarken

ning kan nämnas stycken ur Purcells Dido och
Aenas, Verdis Aida, Tjajkovskijs Eugen Onegin,
bland många andra.
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Före föreställningen
B e n g t H ul t m a n

Orkesterns primarie, första violinisten, stiger upp och gör tecken till första oboisten
att intonera den vägledande stämtonen, och gör därefter utifrån denna en egen
stämkontroll som följs av motsvarande kontroll bland stråkarna. Den ton som från
oboen ensam får ljuda i cirka två sekunder inför den förväntansfulla publiken är ofta
ett ettstruket A på frekvensen 440 Hz. Färdighet förutsätter förstås övning. Bengt
Hultman följde under våren 2012 repetitionsarbetet inför Umeå Musiksällskaps
vårkonsert som framfördes på Norrlandsoperan 29 april.

Vid första repetitionsträffen i början av
mars infann sig ett trettiotal musiker ur orkestern. Tidpunkten sammanföll med skolornas
sportlov, vilket var skälet till att flera orkesterstämmor saknades. Å andra sidan är det inte
ovanligt att repetitören måste konstatera att en
GUNNAR LINDBERG

Oavsett om det gäller en amatörorkester eller
en professionell orkester är repetitions- och instuderingsarbetet A och O för ett gott slut
resultat. Detta arbete pågick under halvannan
månad. Repetitör var som så många gånger förr
Per-Erik Andersson, som ”till vardags” spelar
violin i Norrlandsoperans symfoniorkester. Han
har relativt lång erfarenhet av dirigering, och
det kan vara en fördel att det är samma person
som följer och styr över hela repetitionsarbetet
för att sedan kröna detta med att också dirigera
själva konserten. Umeå Musiksällskap repeterar
numera på Midgårdsskolan medan slutrepetitionerna, som äger rum en till två dagar före
konserttillfället vanligtvis hålls i Norrlandsoperans konsertsal. Då möter också eventuella solister upp. Ett normalt repetitionsarbete inför
en konsert brukar fördelas på sex–sju tillfällen
under lika många veckor.

Yngve Björklund, med koll på noterna.
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och annan stämma saknas, inte bara vid första
repetitionstillfället utan under hela repetitions
tiden. Det kan vara sjukdom, semester eller annan orsak, men sådana är förutsättningarna för
en amatörorkester. Yngve Björklund, som spelar violoncell i orkestern, ser till att alla noter
har beställts och kan distribueras vid förs
ta
träffen. Respektive stämledare ser till att icke
närvarande musiker får sina noter. I regel har
varje stämma i orkestern en stämledare, som
bland annat har till uppgift att vara en informationskanal mellan stämsektionen och den
som är ansvarig för orkestern, i första hand dirigenten men också Umeå Musiksällskaps programråd.
Till vårkonserten 2012 uppmanades publiken att komma med programförslag, en genuin
önskekonsert alltså. Oftast blir det i dessa sammanhang fråga om enstaka satser ur större verk
för att så många som möjligt av insända önskemål ska kunna tillgodoses, men ibland blir det
också ett helt verk. Man tar hänsyn till att vissa
önskemål inte är genomförbara beroende på
svårighetsgrad, för att det inte går att få fram
orkesterstämmor till verket eller rentav på grund
av att det är för kostsamt att hyra noterna.
Programkommittén kom tillsammans med
Per-Erik Andersson fram till följande program
för 2012 års upplaga av Önskekonserten:
Bedrich Smetana Moldau
Max Bruch Violinkonsert nr 1 g moll
Johannes Brahms Ungersk Dans Nr 5
Nino Rota Love Theme ur Gudfadern
Klaus Badelt Stycken ur Pirates of the Caribbean
Giacomo Puccini ”Si,mi chiamano Mimi” ur
La Bohème
Jean Sibelius Andante Festivo
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Richard Strauss Morgen – Romans
Edward Elgar Pomp And Circumstance
Vid vårkonserten 2012 ingår ett helt verk –
Max Bruchs Violinkonsert nr 1. Bruch skrev tre
konserter för violin och den första är den oftast
framförda. I övrigt är det ett verkligt blandat
program. Av önskemålen framgår vad publiken
gärna vill höra och jag tror att ett eller flera av
styckena förekommit vid tidigare önskekonserter. Publiken vet vad den vill ha och det synes
som om dess musiksmak över tid är ganska
stabil.
Normal repetitionstid per tillfälle är cirka
2–3 timmar. Mot slutet av perioden, sista veckan före konserten, intensifieras repetitionsarbetet med solisterna närvarande. Det förekommer också att något repetitionstillfälle brukas
av enbart ett av stämblocken, till exempel
stråksektionen. Visst, det händer att en solist
kommer så långväga ifrån eller är upptagen
med andra engagemang att det inte går att repetera annat än absolut sista dagen före konserten. Repetitören får anpassa sig efter de fakti
¨ska förutsättningarna.
Under den första träffen begränsar repetitören antalet stycken som ska spelas. Då erhålls
alla stämmor. Var och en får sedan ansvara för
sina noter, det vill säga sin egen orkesterstämma,
under hela repetitionsarbetet. Genom att följa
flera repetitionstillfällen får man inblick i hela
processen och det ”hantverk” repetitionsarbetet
innebär, innan viktiga detaljer och finslipning tar
vid, det som slutligen bär upp musikstyckets
tolkning. De verkliga genierna är få, och som det
heter: ”Wolfgang Amadeus Mozart var ett underbarn medan Joseph Haydn var väl förtrogen
med det musikaliska hantverket”.
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Moldau.

Per-Erik Andersson berättar vid denna första
träff kort om de olika styckena, deras bakgrund
och kännetecken.
– Vi börjar med Smetana och hans Moldau
och känner lite på det. Vi startar vid bokstaven
A i ett ganska långsamt tempo.
För att underlätta instuderingen är i regel
varje takt i noterna och i dirigentens partitur
försedd med antingen en bokstav som här, eller
med en siffra. Stämtonen intoneras av primarien via oboisten och så är repetitionen i gång.
– Flöjterna ljuder följsamt i löpningarna
minsann! Stråkstämman då, ja det är ju inte
som Mozart. Vi tar från A igen och ”fuskar” lite

igenom så här i början, och ingen repris nu.
Spela från G, tack!
Per-Erik slår med båda armarna på dirigentvis takterna jämt och tydligt – ingen onödig
gestik här inte. Han låter inspirerande entusiastisk när han kommenterar det musikerna åstadkommer och låter musiken flöda till sluttakten.
Men det hör till saken att det finns lika många
slagtekniska sätt som det finns dirigenter. En
del dirigenter är väldigt yviga i sina rörelser andra mer diskreta. Jag har sett en rysk kördirigent som hade så minimala slagtekniska rörelser att när man satt precis bakom honom såg
man inte armarna röra sig alls.
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– Bra! Och nu kan vi gå över till Elgars Pomp
and Circumstance. Vi tar ett lugnt tempo i början.
Nya notblad i partituret bläddras fram och PerErik drar några vitsar som påtagligt lättar upp
stämningen bland musikerna utan att koncentrationen påverkas, snarare tvärtom.
– Nu tar vi Pirates of the Caribbean från takt 29!
Efter ett tag slår Per-Erik av:
– Från takt 75, och spela svagt, svagt tack! En
gång till från början mina damer och herrar!
Och medan orkestern tonar fram takterna:
– Bra, bra! Det hela är ganska väloljat nu hörrni. Nu tar vi violinkonserten!
Första kvällens repetition av Max Bruchs Violinkonsert nr 1 är en lagom genomkörare. Efter
drygt två timmars intensivt repeterande där vissa
passager spelas om och om igen, verkar det som
om Per-Erik är nöjd med den musikaliska testningen så här i början av processen.
De därpå följande tillfällena, varav ett ägnades
enbart åt stråkstämmorna, meddelar Per-Erik mu
sikerna att orkesterklangen blir alltmer fulländad
och att man kan börja tala om en tolkning av
musiken. Finslipningen görs där Per-Erik märker
att det av tekniska skäl är nödvändigt att bearbeta delar av takter eller passager, men också för att
få musiken att upplevas med en enhetlig karaktär i framförandet, sådant som förhoppningsvis
stämmer överens med dirigentens sätt att läsa
och tolka kompositörens intentioner.
Två dagar före konserten repeterar endast orkestern. Det är nödvändigt även om man har solister att enbart arbeta med orkestern, ibland för
att ändra det musikaliska uttrycket och göra nya
tolkningar. En beledsagande orkesterstämma blir
sedan tillsammans med solistens insatser den
nära nog kompletta tolkningen.
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Under slutrepetitionen dagen före konserten ska allt falla på plats. De båda solisterna är
närvarande och vi får en uppfattning om hur
Per-Erik lagt samman alla pusselbitar. Tyvärr
kunde inte de dubblerade fagottstämmorna
medverka, men ingen fara då de är professionella musiker som finns på plats konsertdagen.
Orkestern började då vid ett-tiden och först ut
var solisten i Bruchs violinkonsert Per Sporrong. Per-Erik Andersson har ett nyfiket och
entusiastisk sätt att introducera solisten för orkestermusikerna och skapar en förtrolig atmosfär. Under den en timma långa repetitionsdelen
slår Per-Erik ibland av för att delge orkestern
sina detaljförslag, men också för att konferera
med solisten. Det sker med andra ord en kommunikation på bådas initiativ, mellan dirigent
och solist, vilken ibland håller blicken stadigt
fäst mot notstället och samtidigt medryckande
lite diskret markerar rytmen med högerfoten.
Tur att orkesterpartituret är väl paginerat, då
Per-Erik ivrigt bläddrar med ett svepande ryck
med pekfingret från den ena sidan till den andra för att till sist hitta den han bestämt sig för.
Det ryker nästan om partituret, så snabbt
bläddrar han.
Ett, tu, tre slår Per-Erik av och tar steget ner
från pulten för att informera eller fråga solisten
om någon detalj. Lågmält tar orkestermedlemmarna chansen att försiktigt slipa på en eller
annan takt samtidigt som Per-Erik och Per pratar igenom sitt gemensamma.
– Ta lite mer initiativ! uppmanar Per-Erik
orkestermusikerna och blir bönhörd.
– Bra, så ska det vara!
Solokonsertens andra och tredje sats går
smidigt. Det rytmiska i musiken accentueras än

ums arkiv

Inte 1800-kallt, men väl klockan sex på eftermiddagen.

mer i finalen. Efter cirka en timmes intensivt
repeterande känner sig alla nöjda och Per-Erik
berömmer orkestern än en gång för väl genomfört arbete.
Sedan står nästa solist, sångerskan Susanna
Levonen på scenen. Nu är det fråga om två
stycken. Det är knappast något problem för
Susanna att få sopranstämman att nå ut i lokalen även när orkesterstämman beledsagar med
kraftfulla orkestertuttin. Förutom ett hörbart
samspel mellan orkester och sångerska måste
detaljarbetet beträffande styckenas texter på
olika sätt tydliggöras, inte minst genom solistens kroppshållning och gestik. När den dödligt
sjuka Mimi ska presentera sig för sin nyvunna
kärlek Rodolfo i La Bohème måste solistens

kroppsspråk stämma överens med sångtexten.
Här går text och musik in i ett slags symbiosförhållande. Det är sådana detaljer som bear
betas under repetitionen. Nästa stycke, en av
Richard Strauss romanser, gestaltas med textens tal om naturlyrik och mänskliga möten i
fokus. Åter är det både ett samspel mellan orkester och sångsolist liksom en scennärvaro för
solisten som måste ligga rätt. Susanna Levonen
är en mycket rutinerad romans- och operasångerska.
De sista repetitionerna är avklarade och på
kvällen var publiktrycket så starkt att körläktaren fick tas i anspråk. Att döma av publikens reaktioner var konserten till största belåtenhet.
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Övningsbilder
Under ett par av repetitionstillfällena inför Musiksällskapets
vårkonsert 2012 snubblade redaktör Björkman omkring med
kameran i högsta hugg, mellan notställ och fiollådor utan att
en enda gång få en stråke i ögat eller ett horn i sidan…
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Per-Erik på pulten
B e n g t hul t m a n

Under repetitionsarbetet inför vårkonserten 2012 samtalade Bengt Hultman med repetitören
och dirigenten Per-Erik Andersson som verkat inom Umeå Musiksällskap i snart tio år, och som
till vardags trakterar violinen i Norrlandsoperans symfoniorkester.
– Vilket värde ser du i att vara yrkesmusiker i en
professionell orkester, och samtidigt ta dig an arbetet
som repetitör och dirigent i en amatörorkester?
– Det är svårt att precisera, men jag ser det som ett
värde, absolut. Det känns mycket positivt om man kan
bidra med sin erfarenhet till musiker, som ställer upp på
sin fritid och vill spela konstmusik. Jag trivs med rollen
som repetitör och dirigent.
– Vad anser du vara det viktigaste att bearbeta och
finslipa just för att det är en amatörorkester?
– Jag läser ju partituren och memorerar de detaljer
som är centrala och som jag bedömer kräver extra insatser. Men min viktigaste uppgift menar jag är att
entusiasmera musikerna.
– Hur viktigt är det att först fungera som repetitör
och sedan ansvara för slutresultatet vid konserten?
– Det är viktigt, men också en sporre att följa utvecklingen av repetitionsarbete hela vägen. Det kan trots allt
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inträffa att jag endast svarar för repetitionerna, och sedan
måste överlämna orkestern och det jag har åstadkommit
med den till en gästdirigent. Men helst vill jag svara för
det hela inklusive huvudkonserten.
– Vilken repertoar tycker du passar Musiksällskapet?
Har du inflytande över repertoarvalet och kan säga nej
till sådant som inte passar orkestern?
– Det är svårt att generalisera. Det är klart, att finns det
repertoar som är svår för en professionell orkester, så
finns det sådan musik också för en amatörorkester. Å andra sidan behöver ju även en amatörorkester utmaningar
och i det ligger också ett värde. Om jag inser att ett stycke
är för svårt kan jag naturligtvis delge ansvariga min åsikt.
– Har du själv någon favoritdirigent du mött?
– Jag har mött många duktiga dirigenter men jag tyckte mycket om att spela under ledning av Kristjan Järvi,
som var chefsdirigent under några år för Norrlandsoperans symfoniorkester.

KALLE ANDERBERG

Ord från en
ordförande
To r g n y Do m a r

Under tio år i början av 2000-talet var Torgny
Domar ordförande i Umeå Musiksällskap.
Själv spelar han inte något instrument, men
har däremot en mycket lång verksamhet som
sångare i olika körer bakom sig, och dessutom
stor administrativ erfarenhet av repetitionsoch konsertverksamhet. Här berättar han om
styrelsearbetets glädjeämnen och svårigheter.
Torgny Domar.

– Styrelsen har under min tid bestått av cirka åtta personer. Några av styrelseledamöterna är hämtade från
den aktiva orkestern, men de flesta är musikintresserade
personer som inte är med i orkestern. Inga arvoden utgår till ledamöterna i styrelsen. Det finns självklart ordförande, sekreterare och kassör i styrelsen, men i princip
har alla styrelsemedlemmar, utöver att delta i de formella styrelsesammanträdena, särskilda arbetsuppgifter
av olika slag.
– En övergripande uppgift är att få ekonomin att gå
ihop. När jag gick in som ordförande var det stora problem med ekonomin. Kassan stod på minus. Som tur
var lyckades vi få ett in blanco-lån från en bank som
trodde på Musiksällskapets framtid. Efter något år hade
vi också fått näsan över vattnet med hjälp av sponsor

pengar. Sällskapets orkester är en amatörorkester och
inga arvoden utgår till dess medlemmar. Däremot har vi
en repetitör som är anställd för att driva repetitionsarbetet en kväll i veckan och under vissa repetitionshelger. Vi har under min tid givit fyra konserter per spelår
och utgifterna för en konsert brukar hamna på cirka
100 000 kronor. I denna summa ingår bland annat arvo
den, hotell och resor för dirigent och eventuell solist
samt kostnader för repetitör och eventuella extramusiker. Vidare har vi utgifter för repetitions- och konsert
lokaler, för annonsering, programblad, med mera. I stort
sett kan man säga att en tredjedel av vår budget finansieras med kommunala och statliga anslag, lika stort är
det sammanlagda bidraget från sponsorer medan den
sista tredjedelen utgörs av biljettintäkter. Vi är för öv43

rigt mycket glada över att ha en så pass stor och
trogen publik, trots konkurrensen från Norrlandsoperans professionella orkester. Arbetet
med att söka anslag åvilar kassör och ordförande.
En särskild grupp inom styrelsen utför ett omfattande arbete med att få fram och behålla
sponsorer.
– En av de första uppgifterna att lösa inför
en konsert är att bestämma speldatum. Vi vill
gärna ha våra fyra konserter på söndagskvällar
och dessutom få dem relativt jämnt utspridda
över spelåret. Vi har under de senaste åren alltid
försökt få använda Norrlandsoperans konsertsal,
varför vi är beroende av operans eget spelschema. Tyvärr har det, på grund av operans i och för
sig glädjande ökande aktivitet, blivit allt svårare
att få denna lokal vid för oss någorlunda passande datum. Först när konsertdagen är bestämd,
ofta ett halvår före konserten, kan vi på allvar
höra oss för om dirigent och eventuell solist och
se om det fastställda datumet passar dem. Ofta
går vår anställde repetitör in som dirigent, men
vi hämtar också dirigenter utifrån eftersom det
är stimulerande för både orkester och publik att
få möta andra dirigenter. Många gånger har vi
kunnat hämta solister från Norrlandsoperans orkester, som oftast är mycket positiv till att hjälpa Musiksällskapet på olika sätt. När det gäller
att engagera dirigenter och solister måste vi förstås ta stor hänsyn till vad vår ekonomi tål.
– Nästa fas i förberedelserna för en konsert
är konsertprogrammet. För detta arbete har
styrelsen utsett ett programråd, som bland andra består av repetitören och aktiva medlemmar i orkestern. I det arbetet finns det många
olika önskemål att ta hänsyn till. Publiken m
 åste
självklart bjudas på intressant musik och ibland
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genomför vi en önskekonsert som baseras på
förslag från publiken. Orkestern, som är en
mycket duktig amatörorkester, måste emellertid också få framföra musik som ligger på rätt
svårighetsnivå och samtidigt är stimulerande
för medlemmarna. En aspekt att också tänka på
vid programsättning är att alla orkestermedlemmar ges tillfälle att aktivt deltaga. Eftersom orkestern är en oarvoderad amatörorkester måste
medlemmarna känna stimulans både i repetitionsarbetet och i framförandet av musiken. Annars finns risken att man lämnar Musiksällskapet. I arbetet med programmets innehåll deltar
naturligtvis den tilltänkte dirigenten mycket aktivt. Programrådets ordförande brukar sedan se
till att notmaterial finns på plats inför första repetitionstillfället. Vid ett enstaka tillfälle har vi
specialbeställt ett nyskrivet ett stycke, en konsert för nyckelharpa. Men vanligtvis har vi naturligtvis inte råd med sådana extravaganser.
– När repetitionsarbetet börjar avgör repetitören om orkestern behöver kompletteras med
inhyrda musiker. Återigen gör det goda samarbetet med Norrlandsoperans orkester att det
brukar gå bra att få tag på de ofta fyra–sex extra
musiker, som behövs. Vid något tillfälle har vi på
grund av ett avhopp fått lov att hyra in en professionell specialmusiker från Stockholm i sista
stund. Med arvode, flygresa och hotell blev det
en kostnad på cirka 10 000 kr, något som Musiksällskapets budget egentligen inte tål.
– En person i styrelsen har också ansvaret för
annonsering av konserten och för produktion
av programblad. En annan ansvarar för att orkestern får en enkel förtäring vid generalrepetitionen under konserthelgen. De senaste åren
har styrelsen också inför varje konsert utsett en

producent med ett övergripande ansvar för alla
praktiska göromål i samband med konserten,
såsom kontakter med biljettförsäljningsstället
och med ansvariga ljud- och ljustekniker samt
med tekniker som iordningställer gradänger,
stolar, notställ, med mera.
– Ibland förekommer det olika akuta problem inför en konsert. Vid ett konserttillfälle,
när Norrlandsoperans konsertsal var relativt
nybyggd, kom en betongbit nerramlande från
taket och hamnade mellan dirigenten och konsertmästaren. Vi var naturligtvis rädda för mer
betong från taket och kunde inte fortsätta konserten där. Lyckligtvis inträffade detta i början
av en paus och dessutom var operasalongen ledig denna kväll, så vi kunde efter viss ommöb
lering genomföra den andra delen av konserten
där. Vid flera tillfällen har jag också stått och

nervöst hört om snöyra och inställda flyg från
Arlanda och undrat om solist eller dirigent
skulle dyka upp i tid i Umeå. Oftast har dock
problemen löst sig. Värre var det när en tilltänkt pianosolist hade brutit armen några veckor före konserten, men vi hade den gången tur
och fick tag i en pianist som kunde gå in och
genomföra konserten.
– De tio åren i Musiksällskapets styrelse har
för mig inneburit mycket arbete, men framför
allt har det varit mycket stimulerande med alla
kontakter med styrelsen, Musiksällskapets orkester och alla dirigenter och solister som vi
hämtat utifrån. Ett särskilt tack vill jag framföra till mina kolleger inom styrelsen, som varit
så arbetsvilliga och som så hängivet arbetat
med sina olika uppgifter, för att ge orkestern
och umepubliken rika musikaliska upplevelser.
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Länsperspektiv
B e n g t H ul t m a n

Umeå musiksällskap har under lång tid, sitt namn till trots, varit aktivt i hela länet
främst genom Västerbottens Läns Orkesterförbund. I denna sammanslutning ingick
också orkesterföreningarna i Skellefteå, Lycksele och Holmsund. Framför allt har
samarbetet mellan orkesterföreningarna i Umeå och Skellefteå varit framträdande.

Samarbetet består i huvudsak av två delar, för
det första den rena konsertverksamheten där
det ömsesidiga utbytet skett i de båda städerna
bland annat i form av samkonserter, det vill
säga arrangemang där orkestrarna ger konserter
i både Umeå och Skellefteå. För det andra har
samarbetet handlat om kompetensutveckling
och erfarenhetsutbyte för musikerna i form av
kurser och då inte enbart i orkesterspel utan
också kammarmusikmusicerande, formering i
mindre ensembler, workshops för olika instrument, kurser i mer udda musikformer, nivågrupperingar och till och med möjlighet till enskild förkovran under ansvarig musiker, ett
slags ”master classes”.
Skellefteå Orkesterförening
En dag 1927 samlades ett 20-tal musiker i
Skellefteå stads kyrka för att ge en konsert.
Denna konsert kom att räknas som startpunkten för vad som länge kallades Skellefteå Orkesterförening men som sedan 2010 heter
Skellefteå Symfoniorkester. På 30- och 40-ta-

len ville man börja prova på den klassiska repertoaren, och då kändes gruppen för liten. Till
en början hyrde man in blåsare främst från militärmusiken i Umeå.
Under 50-talet började en kommunal musikskola att diskuteras, vilken blev verklighet en
bit in på 60-talet. Genom att musiklärare knöts
till orkestern och ibland tog med sig duktiga
elever, kunde både orkesterns storlek och kvalité öka under 70- och 80-talen. Detta stimulerade de amatörer som spelade att utvecklas.
Orkesterns storlek varierar alltefter produktionernas krav, men resurser finns för en orkester
med mellan 30 och 60 musiker. Ibland samarbetar Symfoniorkestern med Skellefteå Ungdomssymfoniker, och då kan numerären bli ännu
större.
Den historiska utvecklingen följer i mångt
och mycket samma linjer som gäller för Umeå
Musiksällskap och man kan dra slutsatsen att
utvecklingen i Skellefteå bland annat är en
frukt av samverkan mellan städerna. Målsättningen för Skellefteå Orkesterförening påmin47

ner i många stycken också om Umeå Musiksällskaps ambitioner. Föreningen ser som sin uppgift
att:
• genom konsertverksamhet sprida kännedom
om och förståelse för god orkestermusik
• ge tre konserter varje spelår under ledning
av olika dirigenter, lokala eller gästande, och
i samarbete med solister och körer.
• stimulera musikintresset och verka för ett
aktivt musikutövande av såväl professionella
musiker som amatörer.
• vara en sluss ut i vuxenlivet för försigkomna
musikelever.
• engagera så många musiklärare som möjligt
och främja deras roll som inspiratörer för såväl amatörer som elever.
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erbjuda publiken bra och lockande konserter där musik- och artistval är brett och av
hög kvalitet.
I samband med invigningen av Musikens hus i
Stockholm 1998 erbjöds Umeå Musiksällskap
och Skellefteå Orkesterförening att tillsammans representera Sveriges Amatörorkestrar.
Hedrande förstås, och ett officiellt erkännande
av en lyckosam samverkan i Västerbotten på
konstmusikens område. Flera exempel finns där
länets amatörmusiker gått samman och möjliggjort orkesterbesättningar på uppemot 100 musiker, något som inneburit öppningar för mer
specificerat repertoarval.
•

Mer att läsa
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Beite, Nils ”Några drag ur Umeå Musiksällskaps historia.” 1923, s. 248 –260.
Carlsson, Axel-Magnus ”Wilhelm Peterson-Berger: västerbottens-sonen, hembygdens tondiktare.”
1924 –1925, s. 160 –180.
Peterson-Berger, Wilhelm ”Kantat vid Umeå stads 300-årsjubileum den 23 juni 1922.” 1922, s. 1–6.
Sundqvist, Axel V ”Kring 30 års konsertliv i Umeå.” 1977:2, s. 90–94.
Sundqvist, Axel V ”Musikskåpet.” 1977:2, s. 107–111. 675
Sundqvist, Axel V ”Ur ett musiksällskaps protokoll.” 1977:2, s. 101–106.
Annat:
Elliot, Holger Ett decennium med Umeå musiksällskap: några anteckningar om åren 1937–1947, 1962
Huldt, Sven Umeå musiksällskap 1862 –1962, 1962.
Umeå musiksällskap 1862 –1937, 1937
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I musikaliska sällskap
Vi möter fyra personer som på olika sätt är och varit verksamma i Umeå Musiksällskap.
Bengt Hultman sammanträffade våren 2012 med Carl Erik Nilsson. Agneta Högstadius
och Yngve Björklund samtalade med Lars Gunnar Martling hösten 2010. Anders Björkman stämde möte med Maria Borvall och Agneta Högstadius sensommaren 2012.

ANDERS BJÖRKMAN/VBM

Carl Erik Nilsson
– Mina föräldrar var egentligen inte intresserade av musik, men min far köpte mig ett munspel i födelsedagspresent. På munspelet tog jag
ut melodier och spelade så mycket att mekanismen blev sliten, som ju ofta händer på ett
munspel, som barn ”blåser” i. Mina föräldrar
tyckte nog att mitt blåsande inte lät särskilt
vackert, eller i alla fall inte rent. Men att köpa
ett nytt blev inte av. Emellertid hade min far en
bekant, Eric Croon, som var trumpetare i regementsmusiken och som var ägare till en B-kornett, och den fick min far låna för min räkning.
Efter några veckors kornettblåsande blev min
mor ganska trött på tonerna och ville att min
far skulle lämna tillbaka den. Ja, detta var min
första ingång till musikens värld.
Carl Erik Nilsson.

Så blev det fiol
– Ja, det är också en liten historia. Min far pratade med en granne, Johan Lundberg, som
dessutom spelade i Umeå Musiksällskap. Han
sa till min far att han kunde skaffa en billig fiol
med stråke. Kanske kan den ha kostat femtio
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kronor. På så vis kom jag att ägna mig åt fiol.
När jag gick på Böleskolan hade vi bland annat
ämnet sång på schemat. Då läraren ansåg mig
vara omusikalisk fick jag i stället under dessa
timmar ägna mig åt välskrivning. Men samtidigt tog jag ut melodierna hemma på fiolen.
Denna fiol nyttjade jag under lång tid.
– Jag kom att utveckla ett allmänt musik
intresse. På Mimerskolan, det vill säga gamla
högre allmänna läroverket, fanns en m
 usiklärare
vid namn Arthur Bartler. Han frågade en dag i
samband med det obligatoriska röstprovet för
skolkören om jag spelade något instrument.
”Jag spelar fiol” svarade jag, varpå han sa: ”Men
kom då upp till mig och tag med dig fiolen!”
Det hör till saken att på Mimerskolan fanns
musiksalen allra högst upp i huset, och att den
hade ett upphöjt scengolv där bland annat den
stora svarta flygeln tronade. Bartler satte sig på
första raden, lutade sig lite snett, jag kommer
ihåg det så väl, och gav mig tecken att jag skulle spela stående på musiksalens podium. Stycket var Beethovens G-dur-menuett. Hans leende
blev allt tydligare och efter några minuters spel
sa han uppfordrande: ”Nu räcker det!”
– Arthur Bartler pekade på en del musikbeteckningar i noterna och frågade om jag visste
vad de betydde, men det gjorde jag inte. Han
tyckte ändå att det fanns något embryo hos mig
och konstaterade att ”nu bestämmer vi en dag
för lektionen”. Det skulle komma att bli min
första fiollektion över huvud taget. Jag var ju
annars självlärd. Hur som helst så blev fiolen
”mitt” instrument. Min egen fiol var naturligtvis inte av någon högre klass och jag minns att
jag i samband med musikuppvisningar på läroverket fick spela på Bartlers fiol.

Arthur Bartler.

Plats i orkestern
– Först vill jag säga att jag gick regelbundet
på Musiksällskapets konserter. En höstsäsong
minns jag särskilt väl, för då skulle man framföra
Beethovens violinkonsert. Arthur Bartler ägnade lektionerna till att på grammofon nogsamt
gå igenom hela Beethovenkonserten så att vi
elever skulle vara väl förtrogna med det musikaliska hantverket. Så Musiksällskapets konsert
den hösten var jag synnerligen väl förberedd inför.
– Många år senare, när min dotter kommit så
långt i sina musikstudier att hon börjat spela i
Musiksällskapet – hon började samtidigt som
Sällskapets mångårige repetitör och dirigent
Staffan Arvidsson – väcktes tanken att också
jag skulle börja spela i orkestern. Jag tror att det
var i mitten av 1970-talet. Vi repeterade vid
den tiden på I20. Varje måndag satt jag och
51

UMS ARKIV

och den känslan blev en positiv musikalisk utmaning.
Andra uppgifter i Sällskapet

Staffan Arvidsson, repetitör och dirigent.

spelade andra violinstämman. Så småningom
dök även min son upp som kontrabasist i Musiksällskapet. Senare har även två av mina barnbarn spelat där. Umeå Musiksällskap har alltså
varit en viktig del av familjens liv.
– Det kom en period, när det saknades alt
fioler i orkestern. Det var då min dotter, som då
spelade altfiol i orkestern, övertalade mig, för
att inte säga nästa tvingade mig att övergå till
den lite större altfiolen. Sixten Liedström, känd
musikledare, fixade en altfiol till mig och första
året tog jag också regelbundet lektioner för Annika Walldén. Skiftet från g-klav till c-klav med
förde en del problem för mig i början. Men det
sporrade också för att violan har andra funktioner i en orkester, kanske mer som violoncellen
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– Mina erfarenheter civilt som administratör
gjorde att jag invaldes i styrelsen. Bland annat
sekreteraruppgifterna föll på min lott. Det
fanns också ett behov av att försöka digitalisera
protokoll, sammanställningar av repertoarval,
sponsorlogotyper, med mera. Dessa uppgifter
tog jag också på mig att göra. Jag blev vid ett
tillfälle vald att representera Musiksällskapet i
samband med Sveriges orkesterförbunds årsmöte i Stockholm och det slutade med att jag
hamnade i Orkesterförbundets centralstyrelse,
vilket bland annat innebar att jag fick ett brett
kontaktnät.
– Här kan jag inflika en trevlig händelse. När
Musikens Hus i Stockholm, det vill säga gamla
musikaliska akademin vid Nybrokajen, skulle
invigas med pompa, ståt och musikrepresentation från hela landet fick Umeå Musiksällskap
och Skellefteå Orkesterförening stå som representanter för symfoniverksamheten ute i landet.
Vi gjorde en gemensam konsert med bland annat en Tjajkovskij-symfoni. Ganska fin PR för
Umeå.
Musiksällskapet och Norrlandsoperan
– Samarbetet har varierat under åren. Vi skötte
ju en hel del insatser för Norrlandsoperans räkning, exempelvis biljettförsäljning, affischering
bland annat. Med det var Norrlandsoperans
chef som i slutänden avgjorde hur vi skulle
samverka. Jag minns att samarbetet var mycket
gott då Arnold Östman var operans chef. Men
det har varit ett positivt samarbete även med

annat verk med sin saxofon och Cecilia tog
över taktpinnen. Ett mycket uppskattat inslag.
Man måste få ha roligt också under en konsert.
Och när sedan någon skrev och menade att saxofonen verkligen inte hörde hemma i symfoniorkestern upplyste Cecilia att det faktiskt fanns
en saxofonstämma i partituret.
Professionell dirigent och amatörorkester
– Den relationen är oerhört viktig. Jag menar
att en professionell dirigent, som normalt arbetar med skickliga professionella symfoniorkestrar, också måste kunna visa respekt för amatör-
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andra i ledningen. Jag vet inte om det var tjänster och gentjänster, men vi fick ”låna” professio
nella musiker särskilt när det gällde solistiska
inslag. En av Norrlandsoperans chefer jag s ärskilt
kommer ihåg var Jonas Forsell. Jag minns en
händelse som visade hans lite roliga upptåg. Vi
skulle framföra Mendelsohns bröllopsmarsch
med Cecilia Rydinger Alin. När konserten skulle börja tog helt plötsligt konsertmästaren Staffan Arvidsson taktpinnen och slog an stycket
och in på podiet arm i arm kom Jonas Forsell
och Cecilia Rydinger Alin symboliserande ett
brudpar. Jonas satt sedan med i orkestern i ett

Everett Lee i en dubbel stilstudie.
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musiker som naturligtvis inte har samma
tekniska färdigheter, som de vilka har spelandet
som sin dagliga sysselsättning. Vissa dirigenter
har inte visat denna respekt och jag har varit
med om orkesterrepetitioner där enskilda musiker i vår orkester både gråtit och till och med
vägrat att vara med under processen, av rädsla
för vad som skulle kunna hända. Detta är dessbättre mycket ovanligt. Jag har spelat för många
olika professionella dirigenter och några kommer jag ihåg som särskilt öppna för en amatörorkesters möjligheter.
– Den amerikanska dirigenten Everett Lee,
som är bosatt i Sverige och var chefsdirigent för
Norrköpings Symfoniorkester i tio år, gästade
Musiksällskapet flera gånger. Han var en mycket
sympatisk och välvilligt inställd dirigent. Han
kunde läsa orkestern och ibland också föreslå alternativ repertoar. När vi under en repetitionsperiod två dagar före konsertdagen fortfarande
inte fått vissa stämmor föreslog han ett helt annat verk, som flera kanske till och med tyckte
var svårare än det verk vi skulle spela. Jag minns
att det var ett stycke av Hilding Rosenberg, Orfeus i stan. Everett Lee visste vår kapacitet, och
uppmuntrade och sporrade oss. Jag kan säga att
framförandet trots få repetitioner blev en framgång. När en dirigent känner amatörorkestern så
väl, blir det en verklig sporre. En annan gästdirigent som återkommit till oss vid många tillfällen
och som också fick bra kontakt med vår orkester
var Glenn Mossop. Han kommer ursprungligen
från Kanada men är numera bosatt i Sverige.
En stad – två orkestrar
– Jag är av den bestämda uppfattningen att
både den professionella och amatörorkestern
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behövs, och det av flera skäl. Om jag först tänker på publiken som är intresserad av konstmusik, kan den kanske ibland tycka att en professionell orkesters repertoar är väl avancerad.
Publiken vill också höra, låt mig säga ”den
gängse repertoaren”, känna igen sig. Den tillfredsställelsen får man genom att lyssna till
Umeå Musiksällskap.
– Men visst, publiken tar också till sig mer
avancerade verk, balansen måste finnas och en
amatörorkester kan upprätthålla den. Om vi
tar ett exempel från vårt grannland Finland så
hade vi under en följd av år ett fint samarbete
och utbyte med amatörorkestern i Vasa. Men
när sedan den orkestern övergick till en stats
finansierad professionell orkester upphörde
amatörorkestern. Det tror jag inte gagnade publikintresset för konstmusik.
– Det finns också en annan viktig aspekt, och
det är att här i Umeå får Musiksällskapet möjlighet att ”låna” orkestermusiker från Norrlandsoperan vilket berikar inte bara helhetsintrycket av amatörorkesterns förmåga utan även
amatörmusikernas upplevelse. Jag vet också att
de professionella musikerna tycker om att spela
i vår orkester.
I med- och motgång
– I slutet på 1960-talet och början på 1970-talet gick det trögt för Musiksällskapet. Regionmusiken försvann och eftersom flera av dess
medlemmar satt med i sällskapets stråksektion
blev det alltför tunt bland stråkstämmorna. Sedan vände det och min förklaring ryms inom
två ord, nämligen musikskolan och universitetet. Den kommunala musikskolan gjorde att
mer försigkomna elever kunde ta steget och

pröva orkestermusikerrollen. Detta blev för
många en sporre och i deras fortsatta musikaliska utveckling också en förutsättning. På så vis
kunde Musiksällskapet försäkra sig om en god
tillgång på blivande orkestermusiker, kanske
främst på stråksidan, där behovet var större. En
viktig del i detta var också att vissa musiklärare
utförde arbetet i Musiksällskapet inom sina
tjänster och att de fanns med i orkestern som
handledare för de unga musikerna. Universitetsungdomarna, skolade i sina respektive musikskolor, hade ett starkt musikintresse och var
dessutom i många fall synnerligen duktiga vilket kom att öka stabiliteten i Musiksällskapets
orkester. Många hade dessutom en hel del orkestervana sedan tidigare. Å andra sidan uppstod ibland problem vid vårkonserterna eftersom studenter vid den tiden på året ofta har
mycket att stå i med studierna.

skolan har också ett ansvar att ge de elever som
vill ägna sig åt musik som levebröd en så god
utbildningsbas att de klarar inträdesproven till
högre utbildning. Ansvaret för denna grundutbildning måste ligga hos kommunen.

Musikskolans eventuella flytt från gymnasiet
till för- och grundskolan

– Ja, absolut, bland annat utifrån kopplingen
mellan rekrytering och en kommunal musikskola, liksom att publiken faktiskt vill lyssna till
en repertoar som ligger mer åt det lättillgängliga
hållet. Jag hoppas att Umeå Musiksällskap ska
spela en aktiv roll under kulturhuvudstadsåret
2014. Och har vi klarat av att vara kulturbärare
i 150 år klarar vi nog av framtiden också.

– Jag tror det skulle vara förödande helt enkelt
därför att man på för-och grundskolan kommer
att göra helt andra prioriteringar vilket inte
kommer att gagna musikskolan. All verksamhet i grundskolan är ett obligatorium – utom
den kommunala musikskolan. Skulle det gå så
långt att Umeå, som antyds i gjorda utredningar,
startar en kulturskola, då kommer musikgrenen
inte att få tillräckliga resurser. Så har det blivit
i exempelvis Norrköping. Många kommuner
med erfarenheter av kulturskola har lämnat
den formen. Om Umeå väljer den vägen kommer Umeå Musiksällskap på sikt att vara i fara.
En amatörorkester utan en aktiv kommunal
musikskola lever farligt! Kommunala musik-

Samverkan med näringslivet
– Det visade sig att det blev oerhört svårt att
klara Musiksällskapets verksamhet med enbart
allmänna anslag. Man måste få in pengar på annat sätt. Idén till samverkan med näringslivet
kom från Umeås tidigare kommunalråd Torsten W Persson, tillika styrelseledamot i Musiksällskapet. Han hade ett mycket stort kontaktnät och organiserade en verksamhet med aktiva
sponsorer. Han uppmärksammade oss också på
det faktum att Sällskapets styrelse behövde andra kompetenser än enbart de musikaliska.
Har Umeå Musiksällskap en framtid?
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Lars Gunnar Martling
– Jag är född i Arvika och min mor spelade fiol
fram till giftermålet med pastorn. Hon hade
ett intresse för musik och jag började att mest
på gehör spela och sjunga läsarsånger. Mitt
emot prästgården bodde också kantorn. Han
var en stor idol kanske mest för att han både
var längdhoppare och 100-meterslöpare. Jag
fick börja med att spela efter Anjous piano
skola. Man får säga vad man vill om den men
jag lärde mig att spela efter den i alla fall. Det
lustiga var att jag övade på tramporgeln, men
spelade upp på kantorns flygel. Tala om social
skillnad mellan prästen och kantorn! Fram till
1970 var jag kyrkomusiker. När jag blev klar
med högre organistexamen och kantorsexamen ville jag lägga till en utbildning med musiklärarexamen.
Lars-Gunnar Martling.

Altfiol
– Jag hade börjat älska fiol och ville verkligen
lära mig. Men jag behövde ett huvudinstrument – antingen fiol eller cello – i den kommande musiklärarexamen, och dessutom ett
biinstrument. Skulle jag välja fiol eller cello
som huvudinstrument? Musikdirektören och
körledaren Hans Zimmergren som jag var bekant med skulle besöka en musikaffär som
hade gått i konkurs och han undrade om det
var något han skulle kunna köpa till mig. Jag
fick en impuls, varför inte en altfiol? Zimmergren återkom med en svart ful låda med plåthandtag och i den låg en altfiol minsann! Men
för att jag skulle få denna altfiol som huvudinstrument var jag tvungen att fråga rektorn för
Göteborgskonservatoriet Olof Ling. Ling trod-
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de att det då skulle röra sig om en cello, men
jag sa att det i stället var altfiol. Ett lyckligare
ansikte kunde man inte tänka sig, han strålade
av glädje. Han spelade nämligen själv altfiol. Då
visste jag att jag skulle få Henry Stenström som
lärare i altfiol. Han hade också en underbar
stråkkvartett. Han hade sedan tidigare en elev
och då skulle han med mig få två elever.
– Göteborgskonservatoriet hade ingen examensrätt, så jag fick efter tillräckliga studier åka
upp till Stockholm för att där tentera och också göra ett pedagogiskt prov med en elev som
jag också skulle undervisa. Tentamen skulle
vara för Åke Hedlund. Efteråt ville jag ju så
snabbt som möjligt få reda på hur det hade
gått, om jag blivit godkänd, och förklarade att
”tåget till Göteborg går tillbaka redan i kväll”.
Han ringde mig senare den eftermiddagen och
sa kort: ”Far i frid!”. Så gick det till när violan
blev mitt instrument. Men jag vill säga att intresset inte alla gånger varit besvarat.
Till Umeå
– När jag 1971 kom till Umeå möttes jag av
musikdirektören Allan Lindahl. Jag skulle få ta
hand om manskören, stadens studentkör, för
vilken Sven Melander var dirigent. Den blev
med tiden en blandad kör. Men manskör är
manskör, och jag levde för manskör som form,
även om den ingick i den blandade kören. Mitt
första uppdrag var att på trappan till Scharinska villan svara för programmet på valborgsmässoafton. Där infann sig också Blåscorpset
Renhornen, manskören sjöng verkligen klämmigt. När Melander avgick från sin uppgift fick
jag ta över hösten 1971. Vi repeterade med
manskören en gång per vecka och så även med

den blandade kören. Jag tror att jag var ganska
snäll i samband med inträdesproven.
– Min första kontakt med Umeå Musiksällskap var då Bengt Olof Engström skulle dirigera en konsert och ville göra ett körverk varpå
jag föreslog några satser ur ett Beethovenverk.
Och våren 1972 skulle man våga sig på något
annat än direkta vårsånger. Varför inte första
satsen ur Joseph Haydns Årstiderna, Våren!
Inte med enbart pianoackompanjemang, det
skulle bli för fjuttigt tyckte jag. Goda krafter
fanns i kören som också spelade i Musiksällskapet. På olika sätt fick vi till sist ihop en orkester
till Haydns stycke och jag erinrar mig bland annat Per Ruth på klarinett. Blåsarna hade vi ju
redan i Renhornen så det kom inte att fattas
någon blåsstämma faktiskt. Kören upplevde
denna konsert som något alldeles fantastiskt.
Vid samma tid började jag också sporadiskt att
spela i Musiksällskapet.
– Så träffade jag Carl Erik Nilsson. Vi blev
riktig goda vänner. Efter vårkonserten funderade jag en hel del på detta med kören. Vi repeterade ju regelbundet. Stråkarna hade sitt Sällskap och några av blåsarna var med i Renhornen.
Men de övriga, vart skulle de ta vägen? Jag konstaterade att på måndagar repeterade stråkarna
och på lördagarna kom regionmusiken och
Renhornen, samt stråkarna från musikskolan
och det repeterades hela lördagen. Men vad
hände med dem som inte visste var de hörde
hemma? Det var då jag funderade på om inte
Umeå Musiksällskap skulle vara något för dem
och att Musiksällskapet skulle kunna vara en
ren amatörorkester. Det föll dock inte i god
jord hos alla, Renhornen bland andra. Men
Carl Erik och jag släppte inte planerna. Med
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lite hjälp och stöd borde vi kunna ha regionmusiker som stämledare för blåssektionen.
Men det blev inte mycket av detta för det var
nog få i regionmusiken som skulle kunna acceptera en sådan lösning. Både jag och Carl Erik
menade att med stämledarfunktioner kunde
orkestern till slut få en tydlig profil. Medlemmarna skulle också få lite undervisning på kvällarna, allt för att upprätthålla de egna färdigheterna. Visst blev det en del konflikter och hårda
ord, men vi drev det hela från 1972 fram till
1978 eller -79 tror jag det var.
– Bland de positiva minnena från Sällskapet
erinrar jag mig en konsert vi hade med den
charmfulle engelsmannen Terence Lovett som
Sixten Liedström hade engagerat i samband
med orkesterdagarna i Strömbäck. Han lät oss
genomföra en konsert som liknar ”Last night of
the Proms”. Då förekom också allsång. Det var
verkligen en minnesvärd konsert! Han fanns i
stan några dagar så det blev en del repetitioner.
Ett annat minnesvärt tillfälle var när violinisten
Leo Berlin spelade solostämman i Beethovens
violinkonsert. Han bröt av då och då under repetitionen för att instruera orkestern, och gick
också fram till en av musikerna och klarade ut
hur det hela skulle utföras. Leo Berlins violinton var underbar.
Amatörer och proffs
– Frågor om Sällskapets roll diskuterade vi ofta,
jag Carl Erik Nilsson och Erik Bylund under de
turbulenta åren. Musiksällskapet skulle ju inte
lägga av bara för att det anställdes en professionell stråkgrupp i Umeå. Vi kunde jämföra med
hur det hade utvecklats i Vasa, där deras amatörorkester successivt övergick till en professio58

nell orkester. Den rockaden innebar att för varje
nyanställd professionell musiker fick motsva
rande antal av ”de sämsta” i deras Musiksällskap
sluta. Till slut vara det bara en hornist kvar. Amatörerna fick helt enkelt gå hem! En sådan utveckling ville vi inte vara med om i Umeå.
– Men de olika orkestrarna ska absolut inte
ha samma repertoar med undantag för Frédéric
Chopins pianokonserter. Om man jämför amatörorkestern med den professionella är det inte
samma process för att öva in en repertoar. I
Musiksällskapet borde vi hellre spela ett Concerto Grosso av Händel i stället för en stor och
svår symfoni. Jag skulle också gärna se en större flexibilitet, att man kunde gå sin egen väg
och luckra upp formerna. Musiksällskapet kunde till exempel spela utomhus, varför inte i
Rådhusparken, som ett slags spontankonserter
med underhållningsmusik och då menar jag inte
enbart Strauss-valser. Norrlandsoperans symfoniorkester spelar mer nyskriven musik vilket
Musiksällskapet inte gör. Vi är kanske inte
mogna för det, men om man kunde få en kompositör att skriva ”Benny Andersson-melodier”
skulle det nog gå.
Camerata Umensis
– Det började med Sixten Liedström på violin
och Stig Lundmark på blockflöjt. Vi spelade
enkla sonater av exempelvis Telemann, Vivaldi
och Geminiani. Ryktet spred sig och vi blev
fler: Lisbeth Fors Malm, Örjan Larsson och
Håkan Sandlund. Vi spelade mest i Katolska
Kyrkan faktiskt. Det kunde stå på programbladet att medverkande är ”Lars Gunnar Martling
med flera”, och det var ju inte så roligt så det
blev ”Camerata Umensis” i stället.

– Min pappa började ta mej med på Musiksällskapets konserter när jag var 10 –11 år. Det var
min första kontakt med klassisk musik. Jag var
väldigt fascinerad, och gick alltid gärna med på
konserterna. Då, vid mitten av 1960-talet hade
Umeå ingen professionell orkester. Det som
fanns var militärmusikkåren, och som jag förstod senare utgjorde denna blåssektionen i Musiksällskapets orkester, medan stråket bestod av
amatörer.
– Sedan började jag spela själv, jag spelade
flöjt. Jag tillhör den första generationen med
kommunal musikskola. I Umeå startade den
1963. Där fick jag just en av militärmusikerna,
Curt Jakobsson, som lärare. Han lotsade så småningom in mej i Musiksällskapet, där jag började
spela som 16-åring.
– Den svenska kommunala musikskolan är
unik och har betytt oerhört mycket för musikens framträdande roll. ”Alla” spelar något instrument, och jag hade antagligen aldrig blivit
musiklärare utan musikskolan, och kompisgänget därifrån som spelade ihop. Basen i musikskoleverksamheten är den klassiska musiken vilket
ger goda förutsättningar både att kunna och att
vilja fortsätta i exempelvis Musiksällskapet – sen
finns naturligtvis andra inriktningar i dagens
musikskola.
– Efter gymnasiet utbildade jag mej till flöjtlärare och återkom till Umeå -79. Därefter har
jag periodvis varit med i Musiksällskapet och
även tagit med mej egna elever från min undervisning på kommunala musikskolan. Sen så var
det något årsmöte i slutet av 80-talet när någon
sa att ”vi måste väl ha med kvinnor i styrelsen”.

ANDERS BJÖRKMAN/VBM

Agneta Högstadius

Agneta Högstadius.
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FOLKRÖRELSEARKIVET UMEÅ

Jag råkade vara där och hamnade på så vis i
Musiksällskapets styrelse, och där jag har blivit
kvar och trivts. I början var det ganska stelt och
uppstyrt, man var hemma hos ordföranden och
det var lite högtidligt med buffé och sånt. De
senaste tio åren har jag verkat som sekreterare,
vilket innebär en mer aktiv roll.
– En rolig vinkling på mitt förhållande till
Umeå Musiksällskap, som jag inte känt till förrän på senare år, är att en släkting till mig i rakt
nedstigande led – Jacob Oscar Högstadius, lokal kändis och lektor i teckning och språk – var
med och bildade Sällskapet för 150 år sedan.
Han var en av de församlade hos Konditor Plagemann i början av september 1862, och valdes
vid det tillfället till Sällskapets förste sekreterare. Dessutom var han flöjtist liksom jag. Lite
märkligt kan det onekligen kännas, och samti-

Jacob Oscar Högstadius.
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digt fascinerande att vara fjärde generationen i
ett sammanhang som fortfar att sikta framåt.
– Det verkar som att det alltid finns behov för
amatörer att få spela den symfoniska musiken.
När Umeå med början under 1970-talet fick en
professionell orkester tänkte kanske många att nu
kommer inte publiken längre att gå på Musiksällskapets konserter. Men så blev det ju inte, det
tycks finnas behov av bägge sorterna.
– Vi har ju också flera före detta musikskoleelever som börjat i Sällskapets orkester och sedan fortsatt till symfonikerna här i stan eller till
andra orkestrar i landet. I Musiksällskapet har de
upptäckt det fantastiska med musiken och lotsats fram och vidare. Sällskapet blir en sorts
plantskola, och många gånger har dessa gamla
elever kommit tillbaka och gästspelat, ibland
som solister. Det finns amatörorkestrar i flera
svenska städer som har varit mycket betydelsefulla för många av våra framstående musiker i
landets symfoniorkestrar. Det är som en folkrörelse, förvisso liten i jämförelse med exempelvis
körsången, men i likhet med denna en rörelse
där man kan vara verksam långt upp i åren.
– Det är stort att man som ung i musiksällskapet får spela tillsammans med de äldre. Det är
verkligen en generationsöverskridande verksamhet, och det är på allvar, det kommer professionella dirigenter, och man kanske får göra någon
resa. Det är nånting speciellt med att spela i en
symfoniorkester eftersom alla har en viktig roll.
Varje medlem är en nödvändig länk i den kedja
som är förutsättningen för just det verket. Det är
en svårförklarlig upplevelse att vara del i den
lyckade helheten, en fantastisk glädje efter att
man suttit på kammaren med sin egen stämma
och övat för sig själv och sedan får vara med i he-

heten. Det är lycka att man kan framföra musik
av stora kompositörer tillsammans, och faktiskt
djupt beröra människor.
– Och det är faktiskt ganska mycket övning.
Många verk kräver det yttersta. Inför konserter
är det sex–sju veckors repetitionstid, med
många timmars ensamt övande med den egna
stämman varje vecka, kanske rentav någon timme varje dag. Man övar på vissa passager om
och om igen tills de sitter. Men jag vill framhålla att övandet i sig också är en njutning. Det är
jäkligt kul när man märker att man i dag fixar
något som inte gick i går och att det i morgon
går ännu bättre. Det handlar om de små framstegen, och när man gör dem upplever man en
tillfredsställelse som är speciell.
– Men jag är också intresserad av att spela annan musik än den klassiska, jazz och folkmusik
till exempel. Det blir flöjt även där, som är det
instrument jag tycker att jag kan uttrycka mig
ganska obehindrat med. Men det är stor skillnad
mellan genrerna. På en folkmusikstämma kan
man spela direkt ihop med andra i korridoren eller ute på tunet. Man behöver inte vara orolig för
att någon ton hamnar fel, medan när det gäller
den klassisika musiken måste man vara på topp.
Det går inte att jamma på. Där finns helt enkelt
inga marginaler, i synnerhet inte för blåsarna.
– Många i Sällskapet spelar i alla möjliga andra sammanhang. Det handlar väl om intresset
för musiken i allmänhet och för det specialla instrumentet i synnerhet. Vad man sen gör med
det är inte så strikt. Det beror förstås också på
vilket instrument man spelar, somliga instrument funkar i många sammanhang andra i färre.
– Fagott, oboe och klarinett är instrument
där det inte erbjuds så många möjligheter utan-

för de symfoniska orkestrarna. Därför är det
svårare med rekryteringen till dessa jämfört
med andra. Och det är klart att börjar man som
12-åring att spela oboe ska man veta vad man
vill, det är inte precis det instrumentet man
möter i teve. Däremot kan man kanske börja
spela fiol eller saxofon för att man sett popgrupper med de instrumenten. Man pratar faktiskt inom den klassiska musiken om en nationell kris för vissa blåsinstrument. Det finns en
oro för hur det ska gå. Kommer vi att kunna
spela dom stora klassiska verken i framtiden
om vi inte har den här typen av blåsare? Vi har
ju till exempel gjort den eftergiften i Musiksällskapet att när det är harpstämmor har vi använt oss av en pianist . Harpister finns inte här
i Umeå, så i stället för att anlita någon som tar
sin harpa på släpkärran och kör upp från Stockholm spelar vi harpstämmorna på digitalt piano
med harpljud. Än så länge har vi dock inte ersatt fagott eller oboe, och jag har väldigt svårt
att tänka mig att man kan göra det. Det skulle
vara lite sorgligt om det händer och om möjligheten att de som faktiskt vill, inte skulle ha
möjlighet att få lära sig dessa instrument.
– Orsaken till varför man börjar med ett visst
instrument varierar. Själv började jag spela flöjt
för att min lärare spelade flöjt och han spelade
så vackert. Så kom Gunilla von Bahr på 70-talet,
och då blev det en boom med flöjtister. På
80-talet skulle ”alla” spela flöjt. Det handlar väldigt mycket om vad som syns och marknadförs.
Förebilder är av stor betydelse, se på solosången
efter succén med teveprogrammet Idol. Nu vill
alla plötsligt sjunga solo, och så har det inte alltid varit, snarare lite skämmigt. Tänk om man
kunde få ett Idol-program för blåssolister!
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Maria Borvall

Maria Borvall.
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– I Musiksällskapets orkester spelar jag viola,
eller altfiol som är något större än fiolen. Den
är strängad som en cello, fast en oktav upp,
storleksmässigt ligger den dock närmare en fiol.
– När jag var i femårsåldern startade Eva
Nilsson som numera är stämledare för violastämman i orkestern en violagrupp inom suzukimetoden på kommunala musikskolan här i
Umeå. Det tyckte mina föräldrar lät spännande
och anmälde mig. Min syster som är fyra år äldre än mig spelade redan fiol i en suzukigrupp. I
suzuki börjar man med en papplåda med en
linjal på och en stråke utan tagel, och spelar
”Köttbullar med lingon” ungefär i ett år. Man
använder inte noter utan lyssnar och härmar
under de första sex–sju åren. Sedan börjar man
lite grann med noter. Somliga får kanske bilden
av ett ryskt konservatorium med piska och
stenhård disciplin och övning flera timmar om
dagen när de hör att man börjar spela ett stråkinstrument redan i femårsåldern. Men det är
inte riktigt så. Det är snarare mest kul och lek,
särskilt att man spelar tillsammans. Varje vecka
har man förutom en individuell lektion också
spel i stor grupp med dem som är på ungefär
samma nivå. Och ibland spelar alla suzukibarn
tillsammans. Man kan samma låtar, spelar upp
för varandra och tränar på scenframträdanden.
– Till Musiksällskapet kom jag nångång ungefär i skiftet mellan högstadiet och gymnasiet.
Jag minns inte riktigt men tror att vi var flera
som började i den åldern. Det var min lärare
Eva Nilsson som peppade mig att följa med till
sällskapets orkester. Samtidigt började jag också på musikskolans fördjupningslinje. Som ton-

åring var man förstås en minoritet i sällskapet,
mest var det musiklärare och andra äldre. Det
känns som att det fyllts på med fler unga under
den tid jag varit med, även om de flesta nog ändå
är över tjugo. Så det är nog fortfarande inte så
vanligt att man börjar redan som tonåring.
– Och visst var det lite skrämmande – men
jättekul. Eftersom jag gått i suzuki är jag ju mer
för att lyssna och härma. Att läsa avancerade
noter och spela a vista, det vill säga spela direkt
från notbladet utan repetition, var jättesvårt i
början, men samtidigt en enorm tillfredsställelse när man till slut behärskade noterna. Och så
hade jag ju Eva som stämledare. Jag lyssnade på
henne och tittade hur hon gjorde.
– I ungdomsorkestrarna inom musikskolan
är det mycket klassisk musik, egentligen uteslutande klassisk. Så att börja spela i Musiksällskapet kändes som en naturlig fortsättning rent
musikaliskt. Jag tror aldrig att jag funderade
närmare över inriktningen mot just klassisk
musik, det viktigaste var nog att få spela i
grupp. Annars är förvisso inte klassik musik det
jag lyssnar mest på, men jag uppskattar den
mycket. Hemma är det mer singer-songwriterstuket och annan pop och rock som gäller. Men
bara det att faktiskt skapa tillsammans tycker
jag mycket om, oavsett vilken genre man rör sig
inom.
– Jag har koncentrerat mig helt och hållet
till violan. Lite piano har jag spelat eftersom
det på musikskolans fördjupningslinje ingick
att ha ett andra instrument. Men jag sjunger
nog hellre än jag spelar piano, fast det var också mest i högstadiet och gymnasiet.
– När jag gick i gymnasiet hade jag planer på
att söka vidare till musikhögskolan. Det var

bland annat därför jag gick musikskolans fördjupningslinje. Det blev dock inte så att jag
sökte till någon musikhögskola. Och hade det
inte varit för att jag redan spelade i Musiksällskapet kan det mycket väl ha blivit så att jag
slutat spela, åtminstone klassiskt. Jag tog inga
lektioner efter gymnasiet. Det som var, det var
en gång i veckan på Musiksällskapets repetitioner. Och så har det som tur är fortsatt. Fyra
konserter per år med veckovisa repetitioner
under vår- och höstterminerna. Man behöver
inte vara med på alla konserterna, det går bra
att avstå någon emellanåt. Som nybliven lärare
har jag valt bort en del konserter, orken tryter
ibland även om man borde vara med jämt eftersom det är så kul och dessutom avkopplande.
– Jag arbetar som kemi- och biologilärare på
Dragonskolan i Umeå sedan ett par år. Det är
oftast kul, men så här i början av terminen lätt
kaotiskt och väldigt mycket att göra. Och det
är klart att man ibland funderar över om man
valt rätt. Tänk om jag satsat mer på musiken.
Det fokus i nuet som finns i musikerrollen är
onekligen lockande. Som lärare är det i stället
tusen bollar i luften samtidigt som gäller, och
det känns ibland som att man glömmer bort
hälften. Men jag var nog å andra sidan inte beredd att lägga ner den tid och det nötande som
krävs för att gå hela vägen som yrkesmusiker.
– Det är klart att skillnaden märks. Proffsen
kan läsa noterna direkt de fått dem, och det
kan inte jag. Men det är det som är så häftigt
med Musiksällskapet, att första gången vi får ut
noterna och spelar utan att ha övat en enda
gång då kan det låta bedrövligt. Så går man
hem och övar, träffas och repeterar och så blir
det bara bättre och bättre repetition för repeti63

tion. En proffsmusiker kan ta det i rätt tempo
och spela a vista på en gång, och får dessutom
in nyanserna samtidigt. Jag måste först fokusera vad det är för toner och få ihop det innan jag
kan ta in alla dirigentens gester med avseende
på nyanser. Man kanske kan säga att det går lite
successivt för oss amatörer medan proffsen gör
rätt direkt.
– Vid sidan om Umeå Musiksällskap har jag
bland annat medverkat som gästmusiker i popkonstellationen Laservågen några gånger i sommar. När vi spelade på Täfteåfestivalen hade
bandets violinist Anton Teljebäck arrangerat
för stråktrio, mer som ett poparrangemang kan
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man väl säga. Att spela pop är definitivt något
annat än klassiskt, mer att gå på känsla och väldigt kul. Jag funderar på att anmäla mig till någon av Antons folkmusikgrupper, det är kul att
testa olika former.
– Laservågen spelar för övrigt tillsammans
med Umeå Musiksällskaps orkester vid jubileumskonserten nu i oktober. Jag tycker det
känns jätteroligt att Anton ska arrangera för
hela orkestern tillsammans med ett popband.
Detta samarbete och andra med exempelvis
ungdomsgrupper på musikskolan visar på Musiksällskapets vilja att söka nya och spännande
vägar.

FOTO I PRIVAT ÄGO

Curt Rönmark
1918 –2012
Curt Rönmark, en utomordentligt uppskattad och älskad
profil i Umeå Musiksällskap har lämnat oss. Under en period
av 60 år har Curt i Musiksällskapet bidragit med sitt musicerande på kontrabasen och sin varma omtanke i såväl styrelsearbetet som i en mängd praktiska sysslor. Curt fick uppleva
den första halvan av Musiksällskapets 150 årsjubileum men
hur gärna hade vi inte sett honom vid höstens jubileumsfest
då vi blickar tillbaka på de 150 år Musiksällskapet bidragit
till Umeås musikliv.
Curt bodde under sin uppväxt helt nära I 20 och fick tidigt kontakt med militärmusiken och den instrumentala
kompetens som fanns där. De första åren studerade Curt
piano men på gymnasiet kom han att ägna sig åt kontrabasen som blev hans följeslagare resten av livet. Curt har berättat att det inte var tal om lektioner för kvalificerade lärare
utan det var självstudier som erbjöds.
Redan 1945 gjorde Curt sitt första inträde i Musiksällskapet vid en repetition av Nils Björkanders Skärgårdskisser

som slutade med en livslång kärlek till klassiskt orkesterspel.
Curt var också under ungdomsåren med i skapandet av en
jazzklubb i Umeå.
Under många år var Curt och hans fru Anna-Greta orkesterns allt i allo. Det började med ansvar för affischering men
växte snart med intendentsysslan som var ytterst omfattande
avseende instrument och noter. Curt fick här användning för
sin organisationsförmåga. Med klar befälsföring och tydlig
stämma lotsade han orkesterns medlemmar i allt praktiskt
som måste fungera vid övningar och konserter. Orkesterns
sociala del var viktig för Curt och han fick snabbt kontakt
med nya medlemmar och ordnade tillsammans med AnnaGreta smörgåsar och ”gofika” vid de långa övningarna inför
konserterna.
Musiksällskapets medlemmar har svårt att formulera vad
Curt betytt för oss personligen och för orkesterns utveckling. Nu fattas du oss men vi önskar hedra dig med vårt fortsatta musicerande i ditt älskade Musiksällskap.
Vännerna i Umeå Musiksällskap
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hemmaibygden
Örträsk hembygdsförening 70 år
En jubilar följs av en annan. Vi uppmärksammar Ör-träsk
bygdens Intresse- och Hembygdsförening som den numera
benämns. När den bildades 1942, för sjuttio år sedan hette
den Örträsk sockens hembygdsförening. Platsen där hembygdsföreningen håller sina hus skänktes till dåvarande Örträsk kommun i mars 1942 av Johan Dahlgren och dennes
hustru Signe. Gåvobrevet ställde som villkor för donationen
att det på orten bildades en hembygdsförening inom tio år.
Bra mycket fortare än så gick det. Redan lite drygt två månader senare, 25 maj 1942 bildade ett 25-tal sockenbor Örträsk
sockens hembygdsförening.
Området som Dahlgren donerade – Näsberget eller Näset
– ligger på en udde vid Örträsksjöns östra strand. Enligt vad
historien har att förtälja var det just hit som den första nybyggaren i Lappmarken söder om Jokkmokk kom för mer än 330
år sedan. Johan Philipsson, senare med tillnamnet Hiltunen
eller Hilduinen, högg ett svedjeland vid Örträsksjön på försommaren 1676, sådde det 1677 och bosatte sig här med sin
familj 1678.
Under åren har en rad byggnader flyttats till Näset. Erik
Lars-gården fraktades över sjön på sista vinterföret 1947 och
fungerade fram till 1981 som samlingslokal. Samma år kom
härbret på plats. Över härbrets dörr finns årtalet 1680 inkarvat. En nutida undersökning visar att det stämmer väl med
träets ålder, sålunda en av de äldsta kvarvarande byggnaderna i södra Lappland. Den skvaltkvarn som står på området
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Flaggan hissas framför Dalgården.

var i bruk fram till första världskriget. Kvarnen kom till hembygdsområdet 1953, samma år som Jan Pers smedja anlände.
Smedjan tros vara från sent 1700- eller tidigt 1800-tal. ”På köpet” med smedjan följde den hemmabyggda cykel som numera står i Erik Lars-gården.

Logen inköptes 1963 och fick sin nuvarande plats
och form 1976 efter en kortare flytt och en större utbyggnad. Några år senare anlände bagarstugan och i
maj 1981 invigde landshövding Sven Johansson Dalgården, vilken fått sitt namn efter en tävling som
vanns av Sixten Persson. Slåtterkojan från Abborrtjärnliden och sommarladugården från Höglunda
flyttades till hembygdsområdet 1984.
I samband med att Örträsk 1978 firade 300-årsjubileum beställde dåvarande ordföranden i hembygdsföreningen Kent Larsen en skulptur av träsnida
ren Bengt Fransson från Lycksele. Figuren föreställer
förstås Johan Philipsson Hilduinen som med bössa
och packning kommer vandrande till Örträsk.

Härbret.

Tramporgel och hemmabyggd cykel i Erik Lars-gården.

Bengt Franssons träskulptur ”Johan Philipsson Hilduinen”.
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Skihaga och utsikt över Örträsksjön.
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Utställningen ”Gotthards biograf” med film- och biominnen öppnades i Dalgården 2001. En omfattande fotosamling
med bland annat Klara Perssons fotografier från tiden mellan
1910 och -30 visas i Dalgården och i Erik Larsgården.
Sedan 2001 utses varje år vid hembygdsdagarna i juli
”Årets Örträskare”. I år fick Göte Edvinsson ta emot utmärkelen av föreningens ordförande Anna Börjesson. Ur motiveringen: ”…Göte får saker och ting att hända på ett eller annat sätt. Han har varit både bonde och skogsarbetare och
arbetar fortfarande för att hålla landskapet lika öppet som
sitt eget sinne…”
Vid årets hembygdsdagar medverkade också Västerbottens läns hembygdsförbunds ordförande Bo Nilsson som
gratulerade den jubilerande föreningen till fyllda 70 och
önskade många kommande lyckliga år.
Hembygdsföreningens ordförande Anna Börjesson och ”Årets
Örträskare” Göte Edvinsson.

Sommarladugården.
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Stalotomter i Remdalen, Vilhelmina kommun.

Stalotomter är spår efter samiska byggnader i fjällmiljö. De
består av lämningarna efter runda eller ovala hyddkonstruktioner. Golvytan är, till skillnad från kåtan, försänkt och omges av en låg, uppbyggd jordvall, i mitten finns en stensatt
härd. Undersökningar har visat att stalotomter förekommer
från 500 e Kr och in i nyare tid. De finns i den allra översta
fjällbjörkskogen i den svensk-norska fjällkedjan från nordligaste Jämtland upp till Stora Luleälvs källområden med en
tydlig koncentration framför allt i Västerbottensfjällen.
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I samisk traditionen har stalotomterna sedan lång tid
kopplats ihop med den mytiske gestalten Stalo, en storvuxen person med vapen av järn. Av vetenskapen har de uppmärksammats först vid förra sekelskiftet. Tidiga etnologiska
uttolkare ansåg att de var spår av nordisk kultur. Sedan
Ernst Manker under 1960-talet på olika grunder funnit att
de måste vara rester av samiska byggnader, är numera så
gott som alla arkeologer överens om denna tolkning, även
om avvikande meningar har framförts. Manker var den för-

Rekonstruktion av stalohusets vägg.
TECKNING ANDERS WEPSÄLÄINEN

ste att företa enkla arkeologiska undersökningar av tomterna, men famlade, vilket är värt att notera, i totalt mörker vad
gäller dateringen av dem. Inte förrän vid mitten av 1970-talet
börjar vi ha någorlunda säkra dateringar.
I den nyss utkomna boken Stalotomterna: en kritisk granskning av forskningsläget rörande en omdiskuterad fornläm
ningstyp presenterar författaren Anders Wepsäläinen alla nu
kända fakta i målet. Här finns utförliga beskrivningar av de
fysiska lämningarna och deras utbredning. Vidare ges en
genomgång av stalotomternas forskningshistorik och en
analys av de olika argumenten för den ena eller andra
ståndpunkten i frågan om kulturell tillhörighet. Med någorlunda exakta dateringar kan vi nu också sätta in fornlämningen i ett dynamiskt skede i den nordiska historien, tiden
före och under den norska rikssamlingen. Wepsäläinens bok
om stalotomterna är utgiven av Kungliga Gustav Adolfsakademien som nummer 117 i deras Acta-serie.

Överlista tjuven
Att fullständigt förhindra inbrottstjuven att ta sig in i byggnaden och ta för sig och förstöra föremål kan ses som en
omöjlig uppgift, men det finns faktiskt exempel på då tjuvarna tack vare fönstergaller och förstärkningar på dörrar
valt att ge upp inbrotts-försöket. Att förstärka lås på dörrar
och fönster lönar sig alltså och ett bidrag till detta kan lämnas
från Hembygdsförsäkringen genom kampanjen Så skyddar vi
kulturarvet.
Ett inbrottslarm kopplat till larmcentral har också visat
sig vara en effektiv åtgärd för att slippa inbrott. För investeringen får föreningen bidrag med 20% av kostnaden, men
maximalt 5 000 kr per larmtyp. Det är ingen självrisk på inbrott när sådant larm är i bruk.

Säkerhetsrabatt
För skadeförebyggande åtgärder så som jordfelsbrytare,
brand- och inbrottslarm, vattenlås, skydd under diskmaskin
och utfört EIO-eltest får föreningen rabatt på försäkringspremien. Åtgärderna fylls i på en särskild blankett och ska
vara försäkringskansliet till handa senast sista oktober för
att rabatt ska kunna lämnas på försäkringen för 2013.
Se över försäkringsbehovet
Kom ihåg att anmäla förändringar av byggnadsbestånd
och värde av lösegendom till försäkringskansliet så att föreningen alltid har en aktuell och gällande försäkring.
Hembygdsförsäkringen
Östra Långgatan 30A, 432 41 Varberg
hembygdsforsakringen@hembygd.se
0200-22 00 55
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Clara Salanders textil ”Den Heliga Staden” i Helena Elisabethkyrkan på Gammlia i Umeå.

Alba, altarbrun, antependium, bursa, corporale, mässhake, röklin, stola och stukor. Många
och märkliga är benämningarna på de textilier som finns i våra kyrkorum. Konstvetaren
Brit-Marie Andrén berättar om kyrkliga textilier i Västerbotten med särskilt fokus på två
av de mest framstående konstnärerna, Margit Westin och Clara Salander. Nummer 4 av
Västerbotten beräknas anlända strax före jul.
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Produceras vid Västerbottens museum
för Västerbottens läns hembygdsförbund.
Utkommer med fyra nummer per år.
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Där jag sitter och skriver har jag musik på. Och när jag äter,
läser, diskar, städar, kör bil, åker buss eller flygplan, då låter
musiken någonstans ifrån, i stort sett hela tiden. När jag tar
min kvällspromenad har jag förstås hörlurar i öronen, liksom
många av dem jag möter. Var och en med sitt eget soundtrack. Numera finns nästan all musik, ny och gammal, från när
och fjärran, mainstream och very special, blott ett par mus
klick bort, och i stort sett gratis. Många av de mest kända och
beundrade människorna på jorden sysslar, eller har sysslat
med musik. Kort sagt, musiken tar stor plats i de flestas liv på
2010-talet. Vi lyssnar och somliga av oss spelar.
Ett betydelsefullt inslag i det svenska efterkrigsfolkhemmet är den kommunala musikskolan. Efter en försiktig start
på 1940-talet fick den ordentlig fart efter 1960. Många är vi
som åtminstone börjat, och en hel del som också fortsatt.
Ibland förklaras de stora svenska framgångarna inom popoch rocksvängen med musikskolan. Förmodligen ligger den
också bakom att kvalitet och bredd inom klassisk musik och
jazz är stor.
För 150 år sedan var det annorlunda. Då var musik något
man kom i kontakt med vid särskilda tillfällen. Då fanns inga
metoder att lagra musiken, och inga andra sätt att sprida den
än i form av noter på papper och genom framträdanden på
plats. Begreppet ”musklick” var långt ifrån uppfunnet, och inte
tillstymmelsen till någon kommunal musikskola kunde skönjas, ens vid horisonten.
Varför just 150 år? Jo, för att år 1862 författade kantorn och
musikläraren Claes Otto Lagerquist det upprop som samlade en
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